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DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
BCTC
Ban chỉ đạo/BCĐ
BXD
CBCNV
CTCP
CP
CPH
CSH
CNĐKKD
CNQSDĐ
HĐTV
IPO
TNHH
UBND
SSI
Tổng công ty Hancorp
HANCORP
Tổng công ty

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Báo cáo tài chính
Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
Bộ Xây dựng
Cán bộ công nhân viên Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
Công ty cổ phần
Cổ phần
Cổ phần hóa
Chủ sở hữu
Chứng nhận đăng ký kinh doanh
Chứng nhận quyền sử dụng đất
Hội đồng thành viên
Đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng
Trách nhiệm hữu hạn
Ủy ban nhân dân
Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
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PHẦN I: CĂN CỨ PHÁP LÝ CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG
HÀ NỘI
1. Cơ sở pháp lý của việc cổ phần hóa
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển
doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.
- Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 của Chính phủ quy định chính
sách đối với người lao động dôi dư do khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
- Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn
bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp
100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi công ty cổ phần.
- Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc
hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển
doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định
số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của của Bộ Lao động
thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo
Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp
100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.
- Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 của Bộ Lao động thương
binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 91/2010/NĐ-CP.
- Văn bản số 903/TTg- ĐMDN ngày 07/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về
đồng ý thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.
- Công văn số 8601/VPCP-ĐMDN ngày 15/10/2013 của Văn phòng Chính phủ về
việc gia hạn thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp và không phải xác định lại giá trị
doanh nghiệp, thời điểm bán cổ phần lần đầu cho Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.
- Quyết định số 493/HUD-HĐTV ngày 30/06/2011 của Hội đồng thành viên Tập
đoàn Phát triển nhà và đô thị về việc thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng
Hà Nội.
- Quyết định số 535/QĐ-HĐTV ngày 12/07/2011 của Hội đồng thành viên Tập
đoàn Phát triển nhà và đô thị về việc phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty
Xây dựng Hà Nội.
- Nghị quyết số 658/NQ-HUD ngày 18/08/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn
Phát triển nhà và đô thị về việc lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp,
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lập phương án cổ phần hóa, bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty mẹ - Tổng công ty
Xây dựng Hà Nội.
- Công văn số 4635/HUD-TCKT ngày 27/12/2011 của Tập đoàn Phát triển Nhà và
Đô thị Việt Nam phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Hà
Nội.
- Quyết định số 335/QĐ-HĐTV ngày 29/05/2012 của Hội đồng thành viên Tập
đoàn Phát triển nhà và đô thị về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung kế hoạch cổ phần hóa
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.
- Quyết định số 1428/QĐ-TTg ngày 02/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc
kết thúc thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam và Tập đoàn
Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam.
- Quyết định số 918/QĐ-BXD ngày 18/10/2012 của Bộ Xây dựng về việc chuyển
giao quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà
Nội từ Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị Việt Nam về Bộ Xây dựng.
- Quyết định số 523/QĐ-BXD ngày 27/5/2013 của Bộ Xây dựng về việc thành lập
Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.
- Quyết định số 530/QĐ-BXD ngày 29/5/2013 của Bộ Xây dựng về việc thành lập
Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.
- Quyết định số 618/QĐ-BXD ngày 26/ 6/2013 của Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án
tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.
- Quyết định số 767/QĐ-BXD ngày 13/8/2013 của Bộ Xây dựng về việc bổ sung
thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.
- Quyết định số 768/QĐ-BXD ngày 14/8/2013 của Bộ Xây dựng về việc kiện toàn
nhân sự Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.
- Căn cứ Quyết định số 1139/QĐ-BXD ngày 11/11/2013 về giá trị doanh nghiệp
và giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Công ty mẹ -Tổng công ty Xây dựng
Hà Nội và Trung tâm Tư vấn Khoa học Công nghệ Đào tạo và Xuất nhập khẩu
(HANTECH)
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội bất thường cán bộ công nhân viên thông qua
Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Hà Nội ngày 13/11/2013.
2. Ban chỉ đạo cổ phần hóa
Ban chỉ đạo cổ phần hóa của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội được thành lập theo
Quyết định số 523/QĐ-BXD ngày 27/5/2013, Quyết định số 767/QĐ-BXD ngày
13/8/2013 và Quyết định số 768/QĐ-BXD ngày 14/8/2013 gồm các thành viên sau:
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Bảng 1: Thành viên ban chỉ đạo cổ phần hóa
TT

Họ và tên

Chức danh

1

Ông Trần Văn Sơn

Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Trưởng ban

2

Ông Nghiêm Sỹ Minh

Quyền Chủ tịch HĐTV Tổng công ty – Phó trưởng
ban

3

Ông Đặng Văn Long

Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp – Bộ Xây
dựng – Thành viên

4

Ông Trần Thanh Hà

Vụ trưởng Vụ kế hoạch – Tài chính Bộ Xây dựng –
Thành viên

5

Ông Hà Mạnh Hoạt

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng –
Thành viên

6

Ông Phạm Văn Đức

Phó Cục trưởng Cục tài chính doanh nghiệp Bộ Tài
chính – Thành viên

7

Bà Phạm Thị Minh Thuận Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính Bộ Xây dựng
– Thành viên

8

Ông B i Xuân D ng

Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty – Thành viên

3. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa
Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa được thành lập theo Quyết định số 530/QĐBCĐ ngày 29/5/2013 của Bộ Xây dựng gồm các thành viên sau:
Bảng 2: Thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa
TT

Họ và tên

Chức danh

1

Ông Nghiêm Sỹ Minh

Quyền Chủ tịch HĐTV Tổng công ty, Phó Trưởng
Ban chỉ đạo cổ phần hóa – Tổ trưởng

2

Ông B i Xuân D ng

Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty, thành viên
Ban chỉ đạo cổ phần hóa – Tổ phó

3

Ông Ngô Xuân Bắc

Ủy viên HĐTV Tổng công ty – Tổ phó

4

Ông Đào Xuân Hồng

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty – Thành viên

5

Ông Nguyễn Minh Cương

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty – Thành viên

6

Ông Dương Ngọc Quang

Kế toán trưởng Tổng công ty – Thành viên

7

Ồng Trần Công Tự

Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ
Xây dựng – Thành viên

8

Ông Hà Văn Hảo

Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây
dựng – Thành viên

9

Bà Nguyễn Hồng Nhung

Chuyên viên Vụ Quản lý Doanh nghiệp – Bộ Xây
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TT

Họ và tên

Chức danh
dựng – Thành viên

10

Ông Đỗ Anh Tuấn

Kiểm soát viên Tổng công ty – Thành viên

11

Ông Phạm Tử Linh

Trưởng phòng Tổ chức lao động Tổng công ty –
Thành viên

12

Ông Lê Khắc Tuất

Trưởng phòng kế hoạch đầu tư Tổng công ty –
Thành viên

13

Ông Phùng Quang Tuyến

Trưởng phòng Kỹ thuật thi công Tổng công ty –
Thành viên

14

Bà Phan Thị Mai Lan

Trưởng phòng Phát triển dự án Tổng công ty –
Thành viên

15

Bà Phạm Thúy Hà

Trưởng phòng Kinh tế thị trường Tổng công ty –
Thành viên

16

Ông Hoàng Việt Anh

Chánh văn phòng Tổng công ty – Thành viên

17

Ông Đặng Hướng Minh

Trưởng phòng Pháp chế - Tổng hợp Tổng công ty
– Thành viên

18

Ông Nguyễn Ngọc Thắc

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty – Thành viên

4. Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC
Địa chỉ:
Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:
Website:

04. 38241990
www.aasc.com.vn

Fax: 04. 38253973

5. Đơn vị Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa
Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam
Địa chỉ:
Số 3 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại:
Website:

08044995/ 08044499
www.vvfc.vn/

Fax: 04.38472271/ 04.37281550

6. Đơn vị tƣ vấn cổ phần hóa
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Trụ sở chính
Địa chỉ:
72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại:
08.38242897
Fax: 08.38242997
Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ:
1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:
04.39366321/04.62888885
Fax: 04.39366311
Website:
www.ssi.com.vn
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PHẦN II. THỰC TRẠNG CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI Ở THỜI
ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
1. Thông tin cơ bản
-

Tên tiếng Việt:
Tên giao dịch quốc tế:
Tên viết tắt:
Địa chỉ giao dịch:

-

Điện thoại:
Fax:
Website:
Logo:

-

Giấy CNĐKKD:

-

Vốn điều lệ:

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
Hanoi Construction Corporation
HANCORP
Số 57 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội, Việt Nam
(84 4) 3943 9063
(84 4) 3943 9521
www.hancorp.com.vn

0100106338 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp
lần đầu ngày 17/05/1996 và thay đổi lần thứ 9 ngày
05/08/2013
1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng)

2. Cơ sở pháp lý của việc thành lập
- Quyết định số 324/CT ngày 11/12/1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc
cho phép triển khai việc thành lập Tổng công ty Xây dựng Hà Nội trực thuộc Bộ Xây
dựng.
- Quyết định 990/BXD – TCLĐ ngày 20/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc
thành lập Tổng công ty Xây dựng Hà Nội trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại các đơn vị của
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội và một số đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.
- Quyết định số 50/QĐ-BXD ngày 12/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc
chuyển Tổng công ty Xây dựng Hà Nội sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty
mẹ - công ty con.
- Quyết định số 380/QĐ-BXD ngày 13/03/2007 của Thứ trưởng Bộ Xây dựng về việc
bổ sung ngành nghề kinh doanh thi công xây lắp công trình cảng và đường thủy cho Tổng
Công ty Xây dựng Hà Nội.
- Quyết định số 152/HUD-HĐTV ngày 30/06/2010 của Chủ tịch Hội đồng thành viên
Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng Công ty Xây dựng
Hà Nội thành công ty TNHH Một thành viên.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Nhà nước số 0106000907 đăng ký lần
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đầu ngày 17/05/1996 và thay đổi lần thứ 6 ngày 14/11/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hà Nội cấp.
- Ngày 23/11/2012, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội chính thức chuyển về Bộ Xây
Dựng theo Quyết định số 1428/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 918/QĐ-BXD ngày 18/10/2012 của Bộ Xây dựng về việc chuyển giao
quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội từ
Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị Việt Nam về Bộ Xây dựng.
- Tổng công ty thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 9 ngày
05/08/2013.
3. Lịch sử hình thành và phát triển
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng được
thành lập theo Quyết định số 324/BXD-TCCB ngày 11/12/1982 trên cơ sở hợp nhất 05
đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng về Tổng công ty gồm: Công ty Xây dựng số 1, Công ty
Xây dựng số 3, Công ty Xây dựng số 11, Nhà máy Bê tông đúc sẵn Hà Nội, Xí nghiệp
Mộc Bạch Đằng.
Ngày 20/11/1995, Tổng công ty được thành lập lại theo Quyết định số 990/BXDTCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và hoạt động theo mô hình như sau:
Cơ cấu quản lý, điều hành
Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát
Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc

Cơ cấu tổ chức Sản xuất- Kinh doanh
17 đơn vị hạch toán kinh tế độc lập
01 đơn vị phụ thuộc hạch toán nội bộ
01 đơn vị sự nghiệp và
06 doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty
Xây dựng Hà Nội

Ngày 12/01/2007 theo Quyết định số 50/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Tổng
công ty chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
Ngày 05/7/2007 Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 976/QĐ-BXD về việc phê
duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội và hoạt động theo
mô hình như sau:
Cơ cấu quản lý, điều hành

Cơ cấu tổ chức Sản xuấtKinh doanh
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
05 đơn vị trực thuộc
Tổng giám đốc, Các phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng 03 đơn vị sự nghiệp
Bộ máy giúp việc gồm các phòng ban chuyên môn, nghiệp 19 công ty con và
vụ
09 công ty liên kết
Ngày 30/6/2010 theo Quyết định số 152/HUD-HĐTV của Hội đồng thành viên Tập
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đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam chuyển Công ty mẹ – Tổng công ty Xây dựng Hà
Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Cơ cấu quản lý, điều hành

Cơ cấu tổ chức Sản xuấtKinh doanh
Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên
05 đơn vị trực thuộc
Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật
03 đơn vị sự nghiệp
Kiểm soát viên do Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển 06 công ty con và
nhà và Đô thị bổ nhiệm
27 công ty liên kết, liên
doanh.
Ngày 23/11/2012, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội chính thức được chuyển giao về Bộ
Xây dựng theo Quyết định số 1428/QĐ-TTg ngày 02/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ
kết thúc thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam và Tập đoàn Phát
triển nhà và đô thị Việt Nam.
Với bề dày hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, Tổng công ty xây dựng
Hà Nội (HANCORP) đã trở thành một trong những tổng công ty xây dựng hàng đầu tại
Việt Nam được tín nhiệm với nhiều thành tích được ghi nhận.
Năm 1995
Huân chương lao động hạng I
Năm 2002
Huân chương độc lập hạng III
Năm 2004
Huân Chương độc lập hạng II
Năm 2009
Huân chương độc lập hạng I
Và nhiều bằng khen, cờ thi đua khác của Chính phủ và Bộ Xây dựng trao tặng.
4.

Ngành nghề kinh doanh

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106000907 do Sở Kế hoạch và Đầu
tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/5/1996, thay đổi lần thứ 9 số 0100106338 ngày
05/8/2013, ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện tại của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
bao gồm:
Bảng 3: Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
STT
Tên ngành
1
Xây dựng nhà các loại
2
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
3
Xây dựng công trình công ích, chi tiết:
Xây dựng mạng lưới truyền năng lượng và viễn thông;
- Xây dựng đường ống và hệ thống nước như:
+ Hệ thống tưới tiêu (kênh);
+ Các bể chứa.
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STT

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

Tên ngành
- Xây dựng các công trình của:
+ Hệ thống nước thải;
+ Nhà máy xử lý nước thải;
+ Các trạm bơm;
+ Nhà máy năng lượng.
- Khoan nguồn nước
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Lắp đặt hệ thống điện, chi tiết: Lắp đặt thiết bị phòng cháy và chữa
cháy
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Hoàn thiện công trình xây dựng
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được
phân vào đâu, chi tiết:
- Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản phẩm tự
nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền xốp;
- Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim, quần áo, m , giày dép,
giấy, dây bện, dây thừng...
- Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của
các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô;
- Sản xuất vật liệu cách âm khoáng như: sản xuất len xỉ, len đá,
len khoáng tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét và các nguyên
liệu cách âm, cách nhiệt, thẩm ẩm;
- Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: mica và các sản
phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải sản phẩm điện);
- Sản xuất các sản phẩm từ asphát và nguyên liệu tương tự, ví dụ
chất dính atphat, xỉ than;
- Sợi các bon và graphit và các sản phẩm từ sợi các bon (trừ các
thiết bị điện).
Khai thác quặng sắt
Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Khai thác quặng kim loại quý hiếm
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STT
18
19
20
21

22
23

24
25
26
27

28
29
30

31
32
33

Tên ngành
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây
dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện,
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán lẻ đồ ng kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, chi tiết:
- Khách sạn;
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ
thuật
Cung ứng và quản lý nguồn lao động, chi tiết: Cung ứng và quản lý
nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài
Hoạt động thiết kế chuyên dụng, chi tiết: Hoạt động trang trí nội
thất
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.Chi
tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài
chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Hoạt động thể thao khác
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ thể thao
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử
dụng hoặc đi thuê, chi tiết:
- Kinh doanh bất động sản;
- Quản lý vận hành nhà chung cư.
Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí, chi tiết: Kinh doanh dịch
vụ vui chơi giải trí (trừ hoạt động của sàn nhảy)
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: kinh doanh vật liệu xây dựng
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được
phân vào đâu
Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng Tổng công ty kinh doanh
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9319
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STT
Tên ngành
34 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phần
vào đâu, chi tiết: kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy
35 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, chi tiết:
kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy
36 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, chi tiết:
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (khồng bao
gồm tư vấn xác định giá gói thầu, giá hợp đồng xây dựng)
- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (không bao gồm lập dự
toán, tổng dự toán và chi phí đầu tư xây dựng công trình);
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (không bao gồm
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình);
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng công nghiệp;
- Thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Thiết kế kiến trúc công trình.
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp
chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
5.

Mã ngành
4699

7110

Cơ cấu lao động

Số lượng lao động của Tổng công ty đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (ngày
11/11/2013) là 389 người. Trong đó, cơ cấu lao động theo trình độ như sau:
Số lao động có trình độ đại học và trên đại học
Số lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp
Số lao động đã qua đào tạo tại trường công nhân kỹ thuật, dạy nghề
Số lao động khác
Tổng cộng
6.

Số lƣợng
229
33
79
48
389

Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
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Hội Đồng Thành viên

Kiểm soát viên

Ban Tổng Giám Đốc

Văn phòng Tổng Công ty

Các đơn vị trực thuộc

Văn Phòng

Chi nhánh thành phố
Hồ Chí Minh

Phòng Tổ chức
Lao động

Chi nhánh Tổng công ty
Xây dựng Hà Nội –
Hancorp 1

Phòng Pháp chế
-Tổng hợp

Công ty con, liên kết
6 Công ty con

27 Công ty liên kết

Văn phòng đại diện
tại Lào

Phòng Tài chính - Kế
toán

Công ty Xây dựng
Quốc tế

Phòng Kế hoạch –
Đầu tư

Ban quản lý các dự án
phát triển nhà và đô thị

Phòng Phát Triển
Dự án

Xí nghiệp Dịch vụ Đô thị
và Nhà ở

Phòng Kinh tế
thị trường

Trung tâm quản lý điều
hành dự án xây dựng

Phòng Kỹ thuật
thi công

Trung tâm Tư vấn KHCN,
đào tạo XNK Hantech

Các ban điều hành
thi công xây dựng
công trình trọng điểm

Trường Trung cấp Kỹ
thuật và Nghiệp vụ Vinh
Trường Trung học Kỹ
thuật và Nghiệp vụ
Hà Nội

Nguồn: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, 2013
Chức năng, nhiệm vụ chính của các phòng ban
a. Văn phòng Tổng công ty
Có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng
công ty trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trên một số mặt công tác như văn
thư, lưu trữ, hành chính, thông tin, y tế và các công tác quản trị như quản lý việc sử dụng,
cho thuê tòa nhà 57 Quang Trung – Hà Nội, quản lý điều động bố trí xe đi công tác, mua
sắm các thiết bị, phương tiện phục vụ làm việc cho cán bộ công nhân viên cơ quan Tổng
công ty.
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b. Phòng Pháp chế - Tổng hợp
- Tham mưu giúp việc cho Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc kiểm tra, giám sát
việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của
Tổng công ty.
- Xây dựng các văn bản, quy chế nội bộ Tổng công ty, kiểm tra, giám sát thực hiện các
văn bản quy định nội bộ của Tổng công ty.
- Phối hợp với các phòng ban Tổng công ty xây dựng các quy định, định mức, tiêu
chuẩn nội bộ, soạn thảo các hợp đồng kinh tế.
- Hệ thống hóa các văn bản pháp luật phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng
công ty, quản lý việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của Tổng công ty.
- Tư vấn pháp lý cho phòng ban chức năng và đơn vị thành viên của Tổng công ty.
c. Phòng Tổ chức – Lao động
Phòng Tổ chức – Lao động có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng thành viên
và Tổng giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ: tổ chức cán bộ, tổ
chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng và kỷ
luật, công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, công tác xuất khẩu lao động …,
công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo …, công tác bảo vệ quân sự và
công tác đổi mới phát triển doanh nghiệp.
d. Phòng Tài chính Kế toán
Phòng Tài chính - Kế toán có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng thành viên
và Tổng giám đốc để triển khai tổ chức, thực hiện toàn bộ công tác tài chính kế toán và
hạch toán kinh tế ở toàn Tổng công ty, đồng thời kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động kinh
tế tài chính của Tổng công ty theo điều lệ của Tổng công ty và pháp luật Nhà nước.
e. Phòng Phát triển dự án
Phòng Phát triển dự án có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng thành viên và
Tổng Giám đốc để triển khai, hướng dẫn và kiểm tra trong các lĩnh vực: tìm kiếm dự án
mới, quản lý các dự án phát triển đô thị, dự án phát triển hạ tầng, kinh doanh bất động sản
do Tổng công ty làm chủ đầu tư và một số chức năng nhiệm vụ khác khi được Tổng giám
đốc giao.
f. Phòng Kinh tế Thị trƣờng
Phòng Kinh tế thị trường có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng thành viên
và Tổng giám đốc để triển khai chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện về lĩnh vực tiếp
thị, kinh tế, các hợp đồng kinh tế với Tổng công ty .
g. Phòng Kỹ thuật thi công
Phòng Kỹ thuật thi công có chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Hội đồng
thành viên và Tổng giám đốc để triển khai chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn và kiểm tra giám
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sát của Tổng công ty đối với các đơn vị thành viên về: quản lý thi công, chất lượng công
trình và sản phẩm xây dựng, quản lý thiết bị thi công, khoa học công nghệ và sáng kiến cải
tiến, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, quy trình quy phạm kỹ thuật của ngành của Nhà
nước liên quan đến ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
Thực hiện công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh lao động, phòng
cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh của Tổng công
ty tới các đơn vị thành viên nhằm cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động
và bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe người lao động và thực hiện các chế độ chính sách
theo nội dung Bộ Luật Lao động và các văn bản pháp quy khác của Nhà nước về Bảo hộ
lao động.
h. Phòng Kế hoạch Đầu tƣ
- Phòng Kế hoạch Đầu tư có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Hội đồng
thành viên và Tổng giám đốc để xây dựng và triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra
trong các lĩnh vực: kế hoạch thống kê, quản lý liên doanh, giám sát đầu tư các dự án của
Tổng công ty và các đơn vị thành viên theo quy định của Nhà nước, công tác quản lý các
dự án đầu tư thiết bị, đầu tư phát triển công nghiệp, công nghiệp vật liệu xây dựng và đầu
tư chương trình mục tiêu của hai trường trung cấp, quản lý công tác đất đai, trụ sở và nhà
xưởng phục vụ sản xuất kinh doanh và một số nhiệm vụ khác.
- Là đầu mối thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư cho
các cơ quan có thẩm quyền; quản lý vốn đầu tư và tham mưu các cấp quản lý có liên quan
về hoạt động của các công ty con, công ty liên kết.
i. Các ban điều hành thi công công trình xây dựng trọng điểm
Là đại diện cho Tổng công ty với tư cách tổng thầu tại các công trình xây dựng trọng
điểm. Ban điều hành thi công có chức năng quản lý, giám sát tiến độ thi công, chất lượng
công trình, xác nhận khối lượng xây lắp, thực hiện thanh/quyết toán với các nhà thầu phụ,
nghiệm thu công trình với chủ đầu tư c ng như các chức năng nhiệm vụ khác được giao …
7.

Cơ cấu sở hữu của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
Bảng 4: Danh sách công ty con của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội

TT
1
2
3

Tên đơn vị
Công ty cổ phần Xây dựng số 1
Hà Nội
Công ty cổ phần Đầu tư phát
triển nhà và xây dựng Tây Hồ
Công ty TNHH Liên doanh Xây

Vốn điều lệ
Tỷ lệ góp
(đồng)
vốn
80.000.000.000
50,36%

Giá trị góp vốn
(đồng)
58.766.838.000

28.000.000.000

50,09%

14.025.800.000

29.400.000.000

51,80%

16.366.000.000
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4
5
6

dựng VIC
Công ty cổ phần Xây dựng
Hancorp 2
Công ty cổ phần Thiết bị và Vật
liệu xây dựng Hancorp
Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch
vụ Bất động sản Hancorp

7.197.325.000

56,15%

3.706.000.000

40.000.000.000

80,00%

32.000.000.000

30.000.000.000

60,00%

9.000.000.000

Nguồn: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, 2013
Bảng 5: Danh sách công ty liên kết của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tên đơn vị
Công ty Liên doanh Quốc tế Hồ
Tây
Công ty cổ phần BOT Phú Mỹ
Công ty cổ phần Thủy điện Quế
Phong
Công ty cổ phần xi măng Mỹ
Đức
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây
dựng Quốc Tế VIGEBA
Công ty cổ phần Đầu tư Lạc
Hồng
Công ty cổ phần Đầu tư Xây
Dựng Bất động sản Lanmak
Công ty cổ phần Ngôi sao An
Bình
Công ty cổ phần Sahabak
Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả
Công ty cổ phần Phát triển Đầu
tư Bắc Hà Nội
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát
triển Xây dựng
Công ty cổ phần Lắp máy Điện
nước và Xây dựng
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây
dựng số 34
Công ty cổ phần Kinh doanh Vật

Vốn điều lệ
230.736.000.000

Tỷ lệ
góp vốn
25,00%

Giá trị góp vốn
(đồng)
51.932.880.000

745.000.000.000
191.831.000.000

11,27%
36,30%

83.990.800.000
81.837.070.000

600.000.000.000

45,00%

149.555.309.131

180.000.000.000

29,44%

66.276.227.500

81.000.000.000

10,00%

8.100.000.000

70.000.000.000

27,00%

18.900.000.000

550.000.000.000

14,00%

77.000.000.000

260.000.000.000
1.077.000.000.00
0
200.000.000.000

12,00%
45,00%

11.195.479.720
228.600.000.000

30,00%

3.000.000.000

208.097.020.000

19,75%

44.077.250.000

30.000.000.000

30,00%

9.000.000.000

20.000.000.000

30,00%

6.054.750.000

25.000.000.000

27,58%

6.896.100.000
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Tên đơn vị

TT

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

tư và Xây dựng
Công ty cổ phần Bạch Đằng
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây
dựng số 4
Công ty cổ phần Tư vấn - Thiết
kế - Xây dựng - Kinh doanh Nhà
Công ty cổ phần Xây dựng số 2
Công ty cổ phần Trung Đô
Công ty cổ phần Bê tông Xây
dựng Hà Nội
Công ty cổ phần Thi Công Cơ
giới Xây lắp
Công ty cổ phần Xây dựng đô
thị và khu công nghiệp
Công ty cổ phần Phát triển Kỹ
thuật Xây dựng
Công ty cổ phần Xây dựng Bảo
tàng Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần Cơ khí và Xây
dựng
Công ty cổ phần Đầu tư Xây
dựng đô thị Việt Nam

Vốn điều lệ

Tỷ lệ
góp vốn

Giá trị góp vốn
(đồng)

13.441.650.000
160.000.000.000

22,10%
25,86%

2.970.600.000
44.800.950.000

5.125.000.000

36,00%

1.845.000.000

30.000.000.000
80.000.000.000
85.000.000.000

28,07%
32,57%
28,05%

8.421.600.000
32.630.130.000
23.841.000.000

36.800.000.000

28,53%

10.500.000.000

23.000.000.000

26,09%

6.000.000.000

25.000.000.000

19,66%

4.916.000.000

80.000.000.000

39,33%

31.463.000.000

9.500.000.000

29,95%

2.845.200.000

198.000.000.000

10,00%

3.000.000.000

Nguồn: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, 2013
Ghi chú: Giá trị vốn góp vào công ty con, công ty liên kết là số thực góp của Tổng
công ty Hancorp.
8.

Quá trình đổi mới và sắp xếp lại doanh nghiệp thành viên

- Đến tháng 12/2005, Tổng công ty đã hoàn thành việc chuyển đổi tất cả 18/18 doanh
nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập thành công ty cổ phần.
- Tại thời điểm 31/12/2011, Tổng công ty có 33 đơn vị thành viên, trong đó: có 06
công ty cổ phần Tổng công ty có vốn góp chi phối; 27 công ty liên kết.
- Công ty mẹ - Tổng công ty có 11 phòng - ban, 04 đơn vị hạch toán phụ thuộc, 02 chi
nhánh, 01 văn phòng đại diện tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, 02 trường trung học kỹ
thuật là đơn vị sự nghiệp có thu, 01 trung tâm tư vấn khoa học công nghệ, đào tạo và xuất
nhập khẩu.
- Hiện nay chỉ còn Công ty mẹ – Tổng công ty sẽ thực hiện cổ phần hoá theo phương
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án này.
9.

Tình hình hoạt động kinh doanh của HANCORP 3 năm trƣớc cổ phần hóa
9.1. Lĩnh vực kinh doanh kinh doanh
9.1.1. Hoạt động xây dựng
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đã phát triển trở thành một trong những đơn vị thi

công xây dựng hàng đầu Việt Nam. Thương hiệu HANCORP gắn liền với các công trình
quan trọng của quốc gia như lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo tàng Hồ Chí Minh, phòng
họp Ban chấp hành Trung Ương Đảng, nhà làm việc của Văn phòng Quốc hội, cung văn
hóa hữu nghị Việt – Xô, rạp xiếc trung ương, trung tâm hội nghị Quốc gia... và nhiều công
trình dân dụng (trụ sở, văn phòng, khu đô thị, chung cư cao tầng.....), công trình công
nghiệp (nhà máy, khu công nghiệp....), công trình hạ tầng kỹ thuật (đường, hệ thống cấp
điện, cấp - thoát nước...) trên khắp các tỉnh thành trong cả nước.
Hoạt động thi công xây lắp được coi là hoạt động sản xuất kinh doanh chính, đóng góp
phần lớn doanh thu cho Công ty mẹ - Tổng công ty, bình quân hàng năm đạt khoảng 1.300
tỷ đồng, trong đó các lĩnh vực xây dựng chính của của Tổng công ty bao gồm:
Xây dựng dân dụng
Xây dựng công nghiệp
Cơ quan trụ sở làm việc, Công trình năng lượng,
trường học, bệnh viện
đường dây và trạm điện
Công trình văn hóa thể thao Công trình công nghiệp vật
liệu xây dựng
Nhà ở, chung cư
Nhà máy trong khu công
nghiệp
Trung tâm thương mại,
khách sạn, nhà ga, sân bay,
trụ sở văn phòng các công
ty, văn phòng công ty....

Xây dựng cơ sở hạ tầng
Công trình giao thông
Hạ tầng khu công nghiệp,
khu đô thị
Công trình điện và đường
dây, cấp thoát nước
Công trình thủy lợi

Tiền thân là các tổ, đội, xí nghiệp xây dựng trong những năm đầu thành lập, đến nay
hoạt động xây dựng của HANCORP đã hoàn thiện được cơ cấu tổ chức kinh doanh đồng
bộ từ khâu tư vấn thiết kế, cung cấp nguyên vật liệu đầu vào thiết yếu, đầu tư máy móc
thiết bị và nâng cao trình độ quản lý công trình, đào tạo tay nghề xây dựng của công nhân.
Đến nay, với 21 công ty con của HANCORP đã trưởng thành và phát triển độc lập, chủ
động hơn trong kinh doanh thì Tổng công ty chỉ hỗ trợ về vấn đề thương hiệu, kỹ thuật,
tìm kiếm và tham gia đấu thầu các dự án có quy mô lớn.
Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng tại công ty mẹ c ng được đẩy mạnh và thực hiện trực
tiếp qua các đơn vị sau:
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 Trung tâm Quản lý điều hành dự án xây dựng
 Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh
 Công ty Xây dựng Quốc tế
 Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - Hancorp 1
 3 Ban điều hành dự án
Từ năm 1990 đến nay, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đã đạt được 7 cúp vàng Chất
lượng, 194 huy chương vàng và bằng chất chất lượng cao cho các công trình và sản phẩm
do Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học công nghệ trao tặng, nằm trong Top 20 nhãn hiệu nổi
tiếng Việt Nam. Các công trình khác của Tổng công ty đều được đánh giá cao về chất
lượng. Trong hoạt động xây lắp, Tổng công ty luôn đặt mục tiêu về chất lượng và tiến độ
thi công lên hàng đầu, do đó số lượng và giá trị các công trình trúng thầu ngày càng tăng.
Nhờ giữ được thương hiệu và chất lượng các công trình xây dựng, trong thời gian gần
đây số lượng các công trình có tính chất phức tạp trong thi công, các công trình lớn được
Nhà nước chỉ định thầu đối với Tổng công ty ngày càng tăng. Doanh thu lĩnh vực xây
dựng tăng trưởng bình quân 19%/năm từ 2007 trở lại đây.
Về quy mô thị trường: Tổng công ty triển khai nhiều dự án xây dựng trên cả nước
nhưng tập trung vào thị trường tại Hà Nội và Hồ Chí Minh nơi có nhiều công trình có quy
mô và vốn đầu tư lớn.
Tổng công ty c ng chú trọng đào tạo đội ng cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật
chuyên ngành. Số lượng lao động của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc đến
30/09/2013 là 389 người trong đó số lượng lao động có trình độ đại học trở lên chiếm 42%
tổng số lao động.
9.1.2. Hoạt động đầu tƣ bất động sản
Với kinh nghiệm và lợi thế có được từ lĩnh vực xây dựng, Tổng công ty đã có bước
chuyển mình mạnh mẽ sang lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản. Đây được xem là
một bước đi thành công khi đầu tư bất động sản chính là ngành đóng góp lớn nhất vào lợi
nhuận của Tổng công ty những năm gần đây.
Xuất phát từ thế mạnh về thi công xây dựng trong mảng xây dựng dân dụng, Tổng
công ty c ng định hướng tập trung đầu tư nhiều hơn vào phân khúc nhà cao tầng và khu đô
thị. Các dự án của HANCORP chủ yếu nằm tại khu vực Hà Nội và một số tỉnh có xu thế
đô thị hóa cao. Đối với các dự án khu đô thị thì chủ trương kinh doanh của HANCORP là
thực hiện hoàn thiện hạ tầng sau đó chuyển giao một phần sang cho các đơn vị thứ cấp đầu
tư và giữ lại một phần để tự phát triển kinh doanh.
Một số dự án đã và đang triển khai của HANCORP gồm:
- Dự án tổ hợp nhà ở đa năng 28 tầng làng quốc tế Thăng Long
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- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phước An – Long Thọ, huyện
Nhơn Trạch, Đồng Nai
- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đoàn ngoại giao tại thành phố Hà Nội
- Các dự án kiến trúc phần trên tại dự án khu đoàn ngoại giao tại Hà Nội:
+ Dự án nhà ở NO1-T8;
+ Dự án NO1-T6&T7;
+ Dự án Khu công cộng CC2;
+ Dự án Khu công cộng CC3&4;
+ Dự án Khu Biệt thự BT1-BT6;
+ Dự án Nhà ở NO1-NG;
+ Dự án nhà ở NO2-NG;
+ Dự án Khu nhà ở công vụ kết hợp thương mại NO4A.
Hiện tại mảng đầu tư dự án bất động sản đang được tổ chức quản lý trực tiếp tại Văn
phòng Tổng công ty thông qua Phòng Phát triển dự án và Ban quản lý dự án.
Mặc d đã tham gia vào hoạt động đầu tư bất động sản hơn 10 năm trước nhưng doanh
thu và dòng tiền về HANCORP chủ yếu trong giai đoạn từ 2009 – 2011 là giai đoạn thuận
lợi của thị trường bất động sản. Vì vậy, kết quả kinh doanh mảng bất động sản của
HANCORP đạt kết quả tốt trong 3 năm này. Tại thời điểm hiện tại, các dự án hiện hữu
đang triển khai của HANCORP chủ yếu thuộc phân khúc căn hộ nhà cao tầng và một số
dự án nhà thấp tầng tập trung tại Hà Nội.
Thị trường căn hộ nói chung và căn hộ tại Hà Nội nói riêng trong 3 năm gần đây đã
chứng kiến khá nhiều biến động. Sự khó khăn trong thị trường đầu ra trong khi đặc thù của
phân khúc căn hộ cao cấp và nhà cao tầng đòi hỏi việc đầu tư đã triển khai sẽ phải tiếp tục
thực hiện cho đến khi hoàn thiện toàn bộ dự án mới. Do đó, Tổng công ty đang điều chỉnh
giãn tiến độ cho các dự án này trong các năm sắp tới.
Phân khúc nhà thấp tầng, ít chịu ảnh hưởng hơn từ biến động xấu của thị trường. Tính
thanh khoản vẫn duy trì được ở mức độ trung bình trong thời gian vừa qua đặc biệt với các
dự án có vị trí tốt. Các dự án của HANCORP đa phần tập trung tại địa bàn Hà Nội và có vị
trí khá đắc địa dự kiến vẫn là các dự án mang lại nguồn thu chính cho mảng bất động sản
trong các năm tới.
9.1.3. Hoạt động đầu tƣ tài chính dài hạn
Hoạt động đầu tư tài chính dài hạn của HANCORP rất đa dạng, hiện tại Tổng công ty
đang đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết thuộc nhiều
lĩnh vực: xây dựng, kinh doanh bất động sản, sản xuất công nghiệp, hạ tầng cơ sở… Cụ
thể, HANCORP có vốn góp tại 33 đơn vị thành viên bao gồm 6 công ty con, 27 công ty
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liên doanh liên kết và khoản đầu tư tài chính dài hạn khác. Tổng giá trị vốn góp của Tổng
công ty vào các khoản mục này tại thời điểm 31/12/2012 là 1.182 tỷ đồng.
Hầu hết các công ty thành viên trên đều hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Trong đó
các công ty có tên tuổi lớn trong ngành là Công ty cổ phần Xây dựng số 1, Công ty cổ
phần Đầu tư và Xây dựng số 4, Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh… Tổng
doanh thu xây lắp của nhóm công ty thành viên khoảng trên 7.000 tỷ đồng/năm.
Bên cạnh hoạt động cốt lõi là xây dựng, một số công ty có các hoạt động kinh doanh
tại nhiều lĩnh vực khác như sản xuất vật liệu xây dựng với thương hiệu gạch granite Trung
Đô của Công ty cổ phần Trung Đô, sản xuất bê tông tươi và sản phẩm bê tông đúc sẵn của
Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội, …
Ngoài một số khoản mới đầu tư tại các công ty đang ở trong giai đoạn đầu tư chưa có
hoạt động sản xuất kinh doanh, các khoản đầu tư tài chính của HANCORP tại các công ty
con, công ty liên kết đều mang lại hiệu quả kinh tế với mức cổ tức bình quân hàng năm
trước đây Tổng công ty nhận được khoảng 15%.
các đơn vị chưa nhận được cổ tức, hàng năm HANCORP nhận được cổ tức, lợi nhuận
được chia từ các công ty thành viên trung bình khoảng 15% trên vốn góp.
Bên cạnh hoạt động xây dựng truyền thống, một số đơn vị thành viên của HANCORP
c ng đang tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và đã ghi nhận doanh thu từ các
dự án gồm có Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội, Công ty cổ phần Lắp máy Điện
nước và Xây dựng, Công ty cổ phần Trung Đô, Công ty cổ phần Thi công cơ giới Xây lắp,
Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh… Doanh thu từ hoạt động bất động sản
đóng góp bình quân 8% doanh thu hợp nhất của Tổng Công ty hàng năm.
Các khoản đầu tư dài hạn của HANCORP vào vào các công ty liên doanh, liên kết chủ
yếu là các khoản đầu tư vào các dự án hạ tầng dài hạn. Trong đó, khoản đầu tư có giá trị
lớn nhất bao gồm: đầu tư vào Công ty cổ phần Đèo Cả - dự án BOT Đèo Cả (228 tỷ đồng),
Công ty cổ phần Xi măng Mỹ Đức (149 tỷ đồng), Công ty cổ phần BOT Phú Mỹ - Dự án
BOT Cầu Phú Mỹ (83 tỷ đồng), Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong (81 tỷ đồng). Tổng
Công ty đã có kế hoạch thoái vốn một số các khoản đầu tư dài hạn để tái cơ cấu nguồn
vốn, bổ sung cho hoạt động kinh doanh c ng như góp vốn vào các Công ty con hoạt động
hiệu quả.
9.2. Nguyên vật liệu và chi phí đầu vào
Các chi phí đầu vào phục vụ cho hoạt động xây dựng và vật liệu xây dựng bao gồm các
thành phần chính như sau:
- Nguyên vật liệu xây dựng
- Nhân công
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- Máy thi công công trình
Tùy theo quy mô và loại hình công trình xây dựng mà các nguyên vật liệu được phối
hợp giữa quy cách, chất lượng và chủng loại sản phẩm vật liệu theo các tỷ trọng khác
nhau.
Nguyên vật liệu xây dựng là các yếu tố đầu vào có tính biến động cao nhất đối với
hoạt động xây dựng đi c ng với thời gian thực hiện công trình thường kéo dài từ 2 đến 3
năm. Sự biến động giá cả vật liệu xây dựng có ảnh hưởng lớn đến tiến độ của các dự án
khiến các nhà thầu phải thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư theo kịp với mức bến động
của các chỉ số giá vật liệu. Tuy nhiên, Tổng công ty đã có nhiều kinh nghiệm trong việc
lập dự toán giá chào thầu để kiểm soát rủi ro trượt giá các yếu tố đầu vào. Với đặc thù các
dự án triển khai thi công ở nhiều địa bàn có khoảng cách địa lý xa, các đơn vị thi công
thường sử dụng những nhà cung cấp nguyên vật liệu xây dựng tại địa bàn nhằm tiết kiệm
chi phí vận chuyển và tối đa hóa chất lượng sản phẩm tại chân công trình.
Chi phí nhân công thường chiếm tỷ trọng từ 15% - 20% chi phí xây dựng công trình.
Trong vòng 5 năm qua, giá thuê nhân công xây dựng tất cả các nhóm công trình xây dựng
dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình hạ
tầng kỹ thuật đã tăng trên 3 lần so với cùng kỳ năm 2006, mức tăng là 340,97%. Tuy
nhiên, yếu tố nhân công lại có tác động rất lớn đến chất lượng công trình và tính hiệu quả
của các chi phí quản lý chung khác. Với đội ng nhân công giàu kinh nghiệm, chất lượng
công trình sẽ được đảm bảo tối đa với chi phí thấp nhất.
Máy thi công công trình có vai trò lớn trong việc giảm hao phí lao động và thực hiện
những công việc có tính chất phức tạp mà con người không thể thực hiện. Việc sử dụng
máy thi công công trình còn thể hiện mức độ công nghệ c ng như chất lượng công trình
xây dựng. Chi phí đầu tư ban đầu với máy công trình thường rất lớn do giá trị của các máy
móc đặc chủng này thường rất cao và hầu hết đều được nhập khẩu từ Mỹ, Nhật, Đức …
HANCORP và các đơn vị thành viên trực tiếp thi công đã chú trọng đầu tư vào dây chuyền
thiết bị thi công đường, thiết bị khoan cọc nhồi, trạm trộn bê tông, xe bơm bê tông… nhằm
nâng cao hiệu quả xây lắp và chất lượng công trình.
9.3. Trình độ công nghệ
Thế mạnh của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội là thi công xây lắp các công trình dân
dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật... trong đó m i nhọn là nhà cao tầng và siêu cao tầng
với nhiều tầng hầm.
Trong hoạt động thi công xây lắp, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đã tiếp thu và thực
hiện nhiều công nghệ tiên tiến nhất của thế giới như:
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- Công nghệ thi công cọc khoan nhồi, tường baret và tường chắn đất không neo và có
neo trong đất.
- Công nghệ thi công tầng hầm theo phương pháp Top-Down.
- Thi công tường Bê tông cốt thép cao bằng phương pháp Cốp pha trượt, Cốp pha leo
mà điển hình là thi công tường nghiêng hình chóp cụt ngược tại Phòng họp chính nhà
Quốc hội mới.
- Thi công dầm sàn Bê tông cốt thép ứng suất trước, Bê tông khối lớn.
- Sử dụng các công nghệ Table form, Bubble desk, Super desk, 3D, cốt pha đà giáo
hợp kim nhôm định hình đồng bộ cho cột – vách – dầm – sàn – cầu thang bộ trong thi
công nhà cao tầng.
- Nhà cao tầng khung thép và khung bê tông thép hỗn hợp.
- Nhà sử dụng các thiết bị thông minh.
Với các công nghệ này, và thế mạnh là công tác tổ chức thi công tốt, an toàn, công tác
quản lý chất lượng theo ISO nên Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đã trở thành một trong
những nhà thầu chính có uy tín của các dự án trọng điểm quốc gia và trúng thầu nhiều
công trình lớn có độ phức tạp cao trong xây lắp, đòi hỏi mỹ thuật cao.
9.4. Nghiên cứu và phát triển
Để đảm bảo được vị thế của mình trên thị trường, Tổng công ty không ngừng tăng
cường bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp và chuyên môn cho cán bộ chủ chốt, đặc
biệt là lớp cán bộ trẻ thông qua công tác đào tạo tại chỗ và đào tạo lại nhằm mục tiêu lựa
chọn cán bộ phù hợp với yêu cầu của sản xuất. Bên cạnh đó, Tổng công ty còn chú trọng
công tác bổ túc nghiệp vụ cho đội ng cán bộ kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho
công nhân, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mới, tiên tiến để phục vụ sản xuất kinh
doanh có hiệu quả.
9.5. Hệ thống quản lý chất lƣợng
Hiện nay, toàn bộ văn phòng Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng theo ISO 9000.
STT
1
2
3
4
5
6
7

Tên đơn vị
Cơ quan Tổng công ty
Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội
Công ty cổ phần Xây dựng số 2
Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 4
Công ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và xây dựng
Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và xây dựng
Công ty cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội
Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Xây dựng
Công ty cổ phần Cơ khí và xây dựng
Công ty cổ phần Phát triển Kỹ thuật Xây dựng
Công ty cổ phần Xây dựng đô thị và khu công nghiệp
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34
Công ty cồ phần Tư vấn- Thiết kế -Xây dựng - Kinh doanh Nhà
Công ty cổ phần Trung Đô
Công ty TNHH Liên doanh Xây dựng VIC
Bên cạnh đó, Tổng Công ty c ng đã nhận được chứng chỉ chất
lượng công trình xây dựng

9.6. Hoạt động Marketing
Với đặc thù của lĩnh vực xây dựng và đầu tư dự án, Tổng công ty thường tiếp cận các
dự án lớn thông qua hình thức đấu thầu cạnh tranh. Bên cạnh đó, Tổng công ty c ng chủ
động giới thiệu năng lực xây dựng trên các ấn phẩm bao gồm: catalogue, website và đĩa
CD giới thiệu thông tin pháp lý, năng lực nhân sự, công nghệ, máy móc thiết bị, năng lực
tài chính và kinh nghiệm thi công với các nhà thầu. Tại các dự án do HANCORP thực
hiện, các biển hiệu giới thiệu hình ảnh Tổng công ty c ng được trưng bày ở những vị trí
trang trọng, dễ quan sát.
Trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và các dự án khu đô thị, Tổng công ty
triển khai hoạt động quảng bá sản phẩm, bán hàng thông qua các sàn giao dịch bất động
sản của các đơn vị thành viên.
9.7. Nhãn hiệu thƣơng mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đã tổ chức cuộc thi sáng tác logo năm 2005 và tác
phẩm được lựa chọn đã được cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả do Cục bản quyền tác
giả Văn học – Nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 08/12/2005. Tổng Công
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ty đã đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 77859 tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công
nghệ theo Quyết định số 13150/QĐ-SHTT ngày 18/12/2006.
9.8. Các hợp đồng lớn đang đƣợc thực hiện
Bảng 6: Danh mục các hợp đồng lớn Công ty mẹ - Tổng công ty Hancorp đang thực
hiện
STT

Tên dự án/ công trình

Chủ đầu tƣ

Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
1
Gói thầu EPC, 2011
Bệnh viện Nhi
Tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết Trung ương
bị xây lắp nhà hợp khối 15 tầng
Bệnh viện Nhi Trung ương
2
Nhà hành chính Bệnh viện chuyên Sở Y tế tỉnh Long
khoa Sản – Nhi Long An
An
3
Gói thầu số 5 các công trình kiến
Ban Dự án đường
trúc dự án tuyến đường sắt đô thị
sắt đô thị Hà Nội
thí điểm thành phố Hà Nội (Nhổn
– Ga Hà Nội)
4
Phần móng và thân khu nhà ở thấp Vietnam
tầng dự án Hanoi Park City – Lê
International
Trọng Tấn – Hà Đông
Township
Development JSC
5
Gói thầu XL01.2011
Tòa án nhân dân
Xây lắp thiết bị Trụ sở Tòa án
tối cao
nhân dân tối cao Hà Nội
6
Công trình Trung tâm thương mại
và Chung cư cao cấp VNFI
7
Công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Sở Y tế tỉnh Điện
Điện Biên
Biên
8
Công trình Trung ương kỹ thuật
Mobifone Quảng
khai thác Mobìone Quảng Ninh
Ninh
9
Công trình Xây lắp hạng mục
Coalimex
chính và phụ trợ Coalimex
10 Công trình Nhà điều hành sản xuất Công ty Hóa chất
Công ty Hóa chất mỏ TKV
mỏ TKV
11 Công trình Phần thân Văn phòng
Văn phòng Trung
Trung Ương Đảng
Ương Đảng
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Giá trị hợp đồng
VNĐ
1.106.000.000.000

651.789.689.000
613.651.967.000

549.000.000.000

341.124.089.000

181.813.000.000
155.268.000.000
91.289.000.000
91.986.000.000
85.900.000.000
40.666.000.000
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STT

Chủ đầu tƣ

Tên dự án/ công trình

Giá trị hợp đồng
VNĐ

Nguồn: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, 2013
9.9. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm
trƣớc khi cổ phần hóa của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
Bảng 7: Một số chỉ tiêu tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3
năm trước khi cổ phần hóa
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2010
Năm 2011
Năm 2012
1. Tổng giá trị tài sản
3.163.644
3.608.454
3.610.214
2. Vốn Nhà nước theo sổ sách kế toán
779.089
903.039
929.099
3. Nợ vay ngắn hạn
281.377
361.709
422.325
4. Nợ vay dài hạn
18.446
5. Tổng số lao động (người)
397
420
409
6. Tổng quỹ lương
31.966
32.609
32.246
7. Thu nhập bình quân 1 người/tháng
6,71
6,47
6,57
8. Tổng doanh thu
2.303.310
1.768.920
1.668.468
9. Giá vốn hàng bán
1.893.870
1.526.555
1.521.763
10. Tổng chi phí gián tiếp khác
90.599
91.339
110.007
11. Lợi nhuận thực hiện
318.841
151.026
36.698
12. Lợi nhuận sau thuế
248.719
129.354
31.083
13. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn nhà nước
31,92%
14,32%
3,35%
Nguồn: BCTC Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2010, 2011, 2012
- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
9.9.1. Phân tích doanh thu
Doanh thu của Công ty mẹ - Tổng công ty Hancorp bao gồm các hoạt động (i) bán
hàng hóa, (ii) dự án hạ tầng, (iii) cho thuê văn phòng và dịch vụ và (iv) hợp đồng xây
dựng.
Cơ cấu doanh thu của Tổng công ty Hancorp trong từng lĩnh vực hoạt động qua các
năm ghi nhận sự dịch chuyển và biến động đáng kể về tỷ trọng, cụ thể như sau:
Bảng 8: Cơ cấu doanh thu và thu nhập trong 3 năm trước khi cổ phần hóa
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu

Năm 2010
Giá trị
Tỷ
trọng

Năm 2011
Giá trị
Tỷ
trọng
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Năm 2012
Giá trị
Tỷ
trọng
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Chỉ tiêu

Năm 2010
Năm 2011
Giá trị
Tỷ
Giá trị
Tỷ
trọng
trọng
2.226.193 96,65% 1.670.616 94,44%
1.369.166 59,44% 1.201.867 67,94%

Năm 2012
Giá trị
Tỷ
trọng
1.590.161 94,49%
1.334.851 80,21%

1. Doanh thu thuần
(i) Doanh thu hợp đồng
xây dựng
(ii) Doanh thu dự án hạ
845.798 36,72% 452.296 25,57%
227.728 12,74%
tầng khu đô thị và nhà ở
- Dự án Hạ tầng
755.455 32,80% 452.296 25,57%
(3.371) -0,19%
Ngoại Giao Đoàn
- Dự án Khu dân cư
90.343 3,92%
- 0,00%
- 0,00%
Phước An – Long Thọ
- Dự án 28 tầng Làng
- 0,00%
- 0,00%
209.980 11,74%
Quốc tế Thăng Long
- Biệt thự Làng Quốc
- 0,00%
- 0,00%
21.118 1,18%
tế Thăng Long
(iii) Doanh thu cho thuê
11.230 0,49%
16.300 0,92%
27.210 1,52%
văn phòng và dịch vụ
(iv) Doanh thu bán
- 0,00%
153 0,01%
372 0,02%
hàng hóa
2. Doanh thu tài chính
75.773 3,29%
85.262 4,82%
76.816 4,37%
3. Thu nhập khác
1.344 0,06%
13.042 0,74%
1.491 1,14%
Tổng doanh thu
2.303.310
1.768.920
1.668.468
Nguồn: BCTC Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2010, 2011, 2012
- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
Do ảnh hưởng của tình hình kinh tế trong nước, đầu tư công và đầu tư của các thành
phần kinh tế xã hội giảm mạnh những năm gần đây nói chung và sự trầm lắng của thị
trường bất động sản trong nước nói riêng, doanh thu của Tổng công ty ghi nhận giảm
trong năm 2011 và 2012 so với năm 2010 theo xu thế chung.
a. Doanh thu hợp đồng xây dựng
Thi công xây lắp các công trình là hoạt động kinh doanh chính mang tính chất truyền
thống của Tổng công ty Hancorp, vì vậy doanh thu từ các hợp đồng xây dựng chiếm tỷ
trọng chủ yếu trên cơ cấu tổng doanh thu, cụ thể năm 2011 chiếm 68% và năm 2012 chiếm
80%.
Tuy chịu tác động của tình hình kinh tế khó khăn chung, với lợi thế thương hiệu và uy
tín trên thị trường xây dựng, Tổng công ty vẫn duy trì và đạt mức tăng trưởng doanh thu
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xây lắp nhất định. Năm 2012, doanh thu hợp đồng xây dựng tăng trưởng 11% đạt hơn
1.334 tỷ đồng.
b. Doanh thu dự án hạ tầng khu đô thị và nhà ở
Dự án đầu tư hạ tầng khu đô thị và nhà ở là một trong những hoạt động kinh doanh
chính đem lại doanh thu lớn cho Tổng công ty. Từ năm 2010 đến 2012, doanh thu dự án
hạ tầng liên tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Tổng công ty với tỷ trọng
bình quân 3 năm khoảng 25% tổng doanh thu. Tuy nhiên, do sự tác động của thị trường
bất động sản trong nước, doanh thu trong lĩnh vực này có sự sụt giảm đáng kể. Trong giai
đoạn này, doanh thu từ dự án hạ tầng được đóng góp chủ yếu bởi dự án hạ tầng khu Ngoại
Giao Đoàn và Dự án 28 tầng Làng Quốc tế Thăng Long. Riêng năm 2012, dự án Hạ tầng
khu Ngoại Giao đoàn ghi nhận giảm 3,4 tỷ đồng do điều chỉnh lại đơn giá đất so với ghi
nhận ở những năm trước.
Trong các năm tiếp theo, Tổng công ty sẽ tập trung đầu tư tiếp vào các hạng mục và
phân khu chức năng của dự án Ngoại giao đoàn như các khu công cộng, chung cư, biệt thự
... nhằm khai thác tiềm năng rất lớn của dự án với mục tiêu đẩy mạnh mảng đầu tư kinh
doanh bất động sản.
c. Doanh thu cho thuê văn phòng và dịch vụ
Hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng và dịch vụ của Tổng công ty chủ yếu đến từ
việc cho thuê văn phòng tại số 57 Quang Trung, Hà Nội và cung cấp dịch vụ tư vấn thiết
kế, thi công, quản lý khu đô thị tại Làng Quốc tế Thăng Long. Tuy chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trên
tổng doanh thu vào khoảng 1,52% năm 2012, doanh thu cho mảng kinh doanh này đạt
mức tăng trưởng nhanh do việc đưa vào khai thác thêm diện tích sàn văn phòng cho thuê
tại làng Quốc tế Thăng Long và các dịch vụ phụ trợ khác tại khu đô thị này, cụ thể năm
2011 tăng là 45% so với năm 2010 và năm 2012 ghi nhận mức tăng 67% so với năm 2011
và doanh thu đạt trên 27 tỷ đồng.
d. Doanh thu tài chính
Doanh thu tài chính của Tổng công ty Hancorp bao gồm chủ yếu là cổ tức và lợi nhuận
được chia từ các khoản đầu tư dài hạn, lãi tiền gửi, lãi trên khoản công nợ phải thu trả
chậm của các đơn vị thành viên, và lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện.
Năm 2012, doanh thu tài chính của HANCORP đạt trên 78 tỷ đồng tăng so với năm
2011 là 75 tỷ đồng, chủ yếu là do tăng khoản lãi tiền gửi. Với khoản đầu tư tài chính dài
hạn vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư dài hạn vào một số công ty
khác lên tới khoảng 1.181 tỷ đồng trong năm 2012, doanh thu từ cổ tức và lợi nhuận sau
thuế mà Tổng công ty nhận được vào khoảng trên 63 tỷ đồng, chiếm trên 82% cơ cấu
doanh thu tài chính.
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e. Thu nhập khác
Thu nhập khác của Tổng công ty bao gồm các khoản phí chuyển nhượng hợp đồng, lãi
chậm trả các dự án, tiền điện nước các đơn vị thuê nhà và thưởng tiến độ và chiếm tỷ trọng
nhỏ trong cơ cấu doanh thu của Tổng công ty.
9.9.2. Phân tích chi phí
Bảng 9: Cơ cấu chi phí trong 3 năm trước khi cổ phần hóa
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu

1. Giá vốn hàng bán
(i) Giá vốn của hợp
đồng xây dựng
(ii) Giá vốn hạ tầng
- Dự án Hạ tầng
Ngoại Giao Đoàn
- Dự án Khu dân cư
Phước – Long Thọ
- Dự án 28 tầng Làng
Quốc tế Thăng Long
- Biệt thự Làng Quốc
tế Thăng Long
(iii) Giá vốn của dịch
vụ đã cung cấp
(iv) Giá vốn hàng hóa
2. Chi phí tài chính
3. Chi phí bán hàng
4. Chi phí quản lý
doanh nghiệp
5. Chi phí khác
Tổng chi phí

Năm 2010
Năm 2011
Giá trị
Tỷ
Giá trị
Tỷ
trọng
trọng
1.893.870 95,43% 1.526.555 94,35%
1.354.230 68,24% 1.173.463 72,53%
537.769 27,10%
447.502 22,55%

350.315 21,65%
350.315 21,65%

Năm 2012
Giá trị
Tỷ
trọng
1.521.763 93,26%
1.319.543 80,87%
196.902
0

12,07%
0,00%

90.267

4,55%

0

0,00%

0

0,00%

0

0%

0

0%

191.361

11,73%

0

0,00%

0

0,00%

5.541

0,34%

1.871

0,09%

2.594

0,16%

5.066

0,31%

0
21.859
0
68.379

0,00%
1,10%
0,00%
3,45%

183
19.545
15
70.256

0,01%
1,21%
0,00%
4,34%

252
51.492
0
58.418

0,02%
3,16%
0,00%
3,58%

361 0,02%
1.523 0,09%
97
0,01%
1.984.469
1.617.894
1.631.770
Nguồn: BCTC Công ty mẹ kiểm toán năm 2010, 2011, 2012
– Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
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a. Giá vốn của hợp đồng xây dựng
Giá vốn của hợp đồng xây dựng cho các công trình mà Tổng công ty đã trúng thầu bao
gồm các chi phí đã phát sinh và được quyết toán thực hiện các dự án do các nhà thầu phụ
là các công ty, đơn vị thành viên của HANCORP thực hiện.
Tỷ trọng của giá vốn hợp đồng xây dựng biến động tương ứng với mức tăng của tỷ
trọng doanh thu hợp đồng xây dựng đóng góp cho Tổng công ty, năm 2012 chiếm 80,87%
tăng so với tỷ trọng năm 2011 là 72,53%.
b. Giá vốn hạ tầng
Giá vốn hạ tầng của Tổng công ty Hancorp bao gồm chi phí đầu tư ban đầu trong đó có
chi phí sử dụng đất, chi phí đền bù giải phóng và san lấp mặt bằng, chi phí thi công các
công trình hạ tầng kỹ thuật và các chi phí khác có liên quan cho các dự án mà Tổng công
ty đang thực hiện.
Tương ứng với tỷ trọng và sự tăng trưởng của doanh thu hạ tầng, giá vốn hạ tầng c ng
biến động giảm trong ba năm 2010-2012. Năm 2012, giá vốn hạ tầng giảm còn 196,9 tỷ
đồng chiếm 11,07% trên tỷ trọng cơ cấu giá vốn so với năm 2011 là 350 tỷ đồng, chiếm
21,65%.
c. Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
Tổng công ty đang cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng tòa nhà số 57 Quang Trung,
Hà Nội, do đó giá vốn của dịch vụ này chủ yếu là chi phí khấu hao của tòa nhà cho thuê và
chi phí quản lý được phân bổ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng cơ cấu chi phí (0,32% tổng chi
phí năm 2012).
d. Chi phí tài chính
Chi phí tài chính phát sinh trong các năm chủ yếu là chi phí lãi vay của các khoản vay
ngắn hạn, lỗ thanh lý tài sản và khoản lỗ các khoản đầu tư tài chính và chênh lệch tỷ giá
hối đoái đã thực hiện.
e. Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm chi phí nhiên liệu, chi phí lương , chi phí khấu
hao tài sản cố định phục vụ công tác quản lý, thuế, phí và lệ phí, chi phí dự phòng, chi phí
dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác. Trong đó, chủ yếu là chi phí lương chiếm
khoảng 65%, chi phí dịch vụ mua ngoài chiếm 26% trên tổng chi phí quản lý doanh
nghiệp.
Năm 2012, chi phí quản lý doanh nghiệp là 58,4 tỷ đồng, giảm 12 tỷ so với năm 2011.
Nguyên nhân chủ yếu là do Tổng công ty thay đổi chính sách lương, cắt giảm nhân sự làm
giảm chi phí nhân công.
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9.9.3. Một số chỉ tiêu tài chính tổng hợp
a. Doanh thu, giá vốn, lợi nhuận gộp, lợi nhuận trƣớc thuế, sau thuế
Bảng 10: Cơ cấu lợi nhuận qua các năm
Đơn vị tính: Triệu đồng
Năm 2010
Năm 2011
Năm 2012
Vốn chủ sở hữu
779.089
903.039
929.099
Doanh thu thuần
2.226.193
1.670.616
1.590.161
Giá vốn
1.893.870
1.526.555
1.521.763
Lợi nhuận gộp
332.323
144.061
68.398
Tỷ suất lợi nhuận gộp
14,93%
8,62%
4,30%
Lợi nhuận trước thuế
318.841
151.026
36.697
Lợi nhuận sau thuế
248.719
129.354
31.083
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu
31,85%
14,32%
3,35%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần
11,15%
7,74%
2,31%
Nguồn: BCTC Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2010, 2011, 2012
- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
Chỉ tiêu

b. Chỉ số tài chính
Bảng 11: Một số chỉ tiêu tài chính năm
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
340.701
170.571
88.191
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)/Doanh thu
15,30%
10,21%
5,55%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
332.323
144.061
35.304
Tỷ suất lợi nhuận thuần/Doanh thu
14,93%
8,62%
2,22%
Lợi nhuận sau thuế
248.718
129.354
31.083
Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu
31,85%
14,32%
3,35%
Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản
7,84%
3,58%
0,86%
Nguồn: BCTC Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2010, 2011, 2012
- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
9.9.4. Một số chỉ tiêu tài chính tổng hợp
Bảng 12: Chi tiết các khoản nợ vay
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Vay ngắn hạn
Vay ngân hàng
Vay đối tượng khác
Nợ dài hạn đến hạn trả

31/12/2010
281.377
275.235
6.142
-
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31/12/2011
361.709
304.488
57.221
-

31/12/2012
422.325
365.183
57.143
-
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Chỉ tiêu
31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012
Vay và nợ dài hạn
18.446
Vay ngân hàng
18.446
Vay đối tượng khác (*)
Nợ dài hạn
33.313
34.700
597.208
Nguồn: BCTC Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2010, 2011, 2012
- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
Trong năm 2012, khoản mục nợ dài hạn có tăng đáng kể lên 597,2 tỷ đồng so với
năm 2011 là 34,7 tỷ đồng, chủ yếu là do phân loại lại khoản chi phí phải trả của dự án Hạ
tầng Ngoại giao đoàn và khoản ứng trước của khách hàng liên quan đến hợp đồng chuyển
nhượng Văn phòng tháp Tây – Chung cư 28 tầng.
9.9.5. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc
Bảng 13: Số thuế và các khoản đã nộp Nhà nước
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Thuế giá trị gia tăng
21.414
5.287
45.214
Thuế giá trị gia tăng nhà thầu
801
700
Thuế thu nhập doanh nghiệp
31.954
73.200
28.055
Thuế thu nhập doanh nghiệp nhà thầu
961
700
Thuế thu nhập cá nhân
2.995
4.053
2.178
Thuế môn bài
3
3
3
Thu hồi các khoản chi năm trước (TM4902)
111
Tổng cộng
58.273
83.943
75.450
Nguồn: Thông báo xác nhận về việc nộp Ngân sách Nhà nước năm 2010, 2011, 2012 –
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
9.9.6. Cơ cấu vốn, tài sản và biến động của vốn chủ sở hữu
Bảng 14: Cơ cấu tài sản và nguồn vốn
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu
31/12/2010 Tỷ trọng 31/12/2011 Tỷ trọng 31/12/2012 Tỷ Trọng
Tài sản ngắn hạn
2.104.631 66,53% 2.381.465 66,00%
2.382.419 65,99%
Tài sản dài hạn
1.059.013 33,47% 1.226.990 34,00%
1.227.795 34,01%
Tổng tài sản
3.163.644
100% 3.608.454
100%
3.610.214
100%
Nợ ngắn hạn
2.351.242 74,32% 2.670.715 74,01%
2.083.908 57,72%
Nợ dài hạn
33.313
1,05%
34.700
0,96%
597.208 16,54%
Vốn chủ sở hữu
779.089 24,63%
903.039 25,03%
929.098 25,74%
Tổng nguồn vốn
3.163.644
100% 3.608.545
100%
3.610.214
100%
Nguồn: BCTC Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2010, 2011, 2012
- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
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Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm dần qua các năm từ 3,06 lần năm 2010 xuống
2,99 lần năm 2011 và 2,88 lần năm 2012.
Quy mô vốn chủ sở hữu, nguồn vốn dài hạn và tỷ trọng trên tổng nguồn vốn tăng dần
để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của tài sản dài hạn, cụ thể: Tỷ trọng (Vốn chủ sở
hữu+Nợ dài hạn)/tổng nguồn vốn tăng từ 25,86% năm 2010 lên 25,99% năm 2011 và
42,28% năm 2012.
9.9.7. Hoạt động Đầu tƣ phát triển
Hoạt động đầu tư phát triển được Tổng công ty thực hiện cho các lĩnh kinh doanh bao
gồm đầu tư phát triển cho hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, hoạt động kinh doanh bất
động sản.
Đối với lĩnh vực xây lắp, Tổng công ty đã chú trọng đầu tư công nghệ, thiết bị thi công
cho các đơn vị từ rất sớm (từ những năm 2000) nhằm đáp ứng khả năng thi công các công
trình phức tạp. Đến nay, hoạt động đầu tư cho lĩnh vực này chủ yếu tập trung vào việc
nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng thiết bị. Cùng với đó, Tổng công ty và các đơn vị thành viên
c ng chủ động thuê tài chính, thuê hoạt động các máy móc thiết bị thi công, đảm bảo hiệu
quả tài chính c ng như đặc thù của từng công trình xây dựng.
Đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, Tổng công ty đã nắm bắt nhu cầu thị
trường và năng lực tài chính, kịp thời đầu tư vào các dự án hạ tầng có suất đầu tư thấp như
khu dân cư Phước An – Long Thọ, dự án Làng Quốc tế Thăng Long …từ những năm 2000
và thu được hiệu quả cao trong lĩnh vực này.
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PHẦN III. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN
ĐỀ CẦN TIẾP TỤC XỬ LÝ
1.

Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp

- Căn cứ Quyết định số 1139/QĐ-BXD ngày 11/11/2013 về giá trị doanh nghiệp và
giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Công ty mẹ -Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
và Trung tâm Tư vấn Khoa học Công nghệ Đào tạo và Xuất nhập khẩu (HANTECH)
Bảng 15: Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2011
Đơn vị tính: Đồng
Chỉ tiêu
A. Tài sản đang dùng (I+II+III+IV)
I. Tài sản cố định và đầu tƣ dài hạn
1. Tài sản cố định
2. Bất động sản đầu tư
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
5. Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn
6. Chi phí trả trước dài hạn (chưa gồm GT lợi thế KD)
7. Các khoản phải thu dài hạn
8. Tài sản dài hạn khác
II. Tài sản lƣu động và đầu tƣ ngắn hạn
1. Tiền
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu
4. Vật tư hàng hoá tồn kho
5. Tài sản lưu động ngắn hạn khác
6. Chi phí sự nghiệp
III. Giá trị lợi thế kinh doanh của DN
1. Giá trị thương hiệu
2. Tiềm năng phát triển
IV. Giá trị quyền sử dụng đất
B. Tài sản không cần dùng
I. Tài sản cố định và đầu tƣ dài hạn
1. Tài sản cố định
C. Tài sản chờ thanh lý
D. Tài sản hình thành từ quỹ PL, khen thƣởng
TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DN (A+ B+ C+ D)
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Kết quả xác định
5.151.840.812.657
1.522.426.337.456
105.319.161.414
0
1.393.976.843.405
560.150.000
0
6.026.161.095
15.534.021.542
1.010.000.000
3.467.613.167.308
78.050.248.509
4.439.250.000
1.419.422.445.870
1.959.118.779.382
6.582.443.547
0
160.504.107.893
10.182.078.939
150.304.128.954
1.297.200.000
1.293.612.683
1.293.612.683
1.293.612.683
0
2.688.840.000
5.155.823.265.340
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Chỉ tiêu
Trong đó:
TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP (Mục A)
E1. Nợ thực tế phải trả
Trong đó: Giá trị quyền sử dụng đất
mới nhận giao phải nộp NSNN
E2. Nguồn kinh phí sự nghiệp
TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ NƢỚC TẠI
DOANH NGHIỆP {A- (E1+E2)}
2.

Kết quả xác định
0
5.151.840.812.657
3.757.417.503.116
1.210.734.732.539
0
0
1.394.423.309.541

Những vấn đề cần tiếp tục xử lý

Căn cứ Biên bản thẩm tra kết quả xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp cổ
phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hancorp của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty
Xây dựng Hà Nội, các vấn đề cần xử lý sẽ được thực hiện khi quyết toán vốn nhà nước tại
thời điểm bàn giao chính thức sang Công ty cổ phần, gồm:
- Đối với khu đất 5.000 m2 tại xã Kiến Hưng, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội: đây
là diện tích trước đây Tổng công ty được UBND tỉnh Hà Tây đồng ý cho sử dụng tiền thuê
đất trong 10 năm (tính từ năm 1997) để góp vốn liên doanh trong Công ty TNHH Xây
dựng và Phát triển Kỹ thuật Econ Hà Nội. Năm 2011, Liên doanh đã giải thể, bàn giao lại
cho TCT sử dụng lô đất trên (Giấy CNQSĐ vẫn mang tên Công ty Kỹ thuật Nền móng
ECON-HGCC). Yêu cầu Tổng công ty có văn bản gửi UBND TP Hà Nội để hoàn thành
thủ tục pháp lý (hiện nay mới có văn bản của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội trả lời).
- Đối với dự án khu ngoại giao đoàn – Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội: Liên ngành Sở
Tài chính xác định tiền sử dụng đất trên cơ sở Quyết định số 46/2006/QĐ-UB ngày
10/4/2006 phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu Ngoại giao tỷ lệ 1/500 (Đơn giá
15.500.000đ/m2). Chưa xác định tiền sử dụng đất do điều chỉnh quy hoạch theo QĐ
368/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND TP Hà Nội về phê duyệt điều chỉnh Quy
hoạch chi tiết 1/500 Khu ngoại giao đoàn tại Hà Nội. Đề nghị khi quyết toán vốn Nhà
nước tại thời điểm bàn giao sang công ty cổ phần, Tổng công ty phải hoàn thành nghĩa vụ
tài chính với ngân sách nhà nước.
- Đối với Dự án tổ hợp Nhà ở đa năng 28 tầng Làng quốc tế Thăng Long: Việc thống
kê diện tích căn hộ, diện tích nhà trẻ, diện tích văn phòng cho thuê để thẩm định giá trị
QSDĐ của dự án chưa ph hợp với thiết kế về diện tích căn hộ chung cư, diện tích nhà trẻ
và văn phòng; Chuyển nhượng các tầng văn phòng bao gồm cả diện tích hành lang, sàn tòa
nhà theo thiết kế được duyệt. Chưa thực hiện nghĩa vụ 30% diện tích sàn nhà ở phải nộp
vào quỹ nhà ở Thành phố theo phương thức nộp tiền vào Ngân sách. Đơn vị cần làm việc
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với khách hàng để điều chỉnh các hợp đồng về diện tích chuyển nhượng phù hợp với thiết
kế được duyệt. Nội dung này yêu cầu được lưu ý khi quyết toán vốn Nhà nước tại thời
điểm bàn giao.
- Đối với dự án khu dân cư Đồng Nai-Nhơn Trạch đã bổ sung tăng vốn Nhà nước
27.710.120.331 đồng (theo lưu ý của KTNN) các khoản Tổng công ty đã chi nộp tiền sử
dụng đất và Chi phí hạ tầng tạm chi cho 61.698m2 đã có sổ đỏ mà UBND tỉnh Đồng Nai
thu lại (Chi phí hạ tầng Tổng công ty chi cho toàn dự án chưa tách được phần đã chi thực
tế cho 61.698m2 nên phải tính tạm chi theo dự án). Đề nghị Tổng công ty xác định lại giá
trị vốn nhà nước khi quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm bàn giao sang công ty cổ phần.
Ngoài ra, tại thời điểm xác định GTDN 01/01/2012 đối với lô đất CC3 của dự án có diện
tích 21.161,8 m2 xác định giá trị quyền sử dụng đất theo Quyết định 72/2010/QĐ-UBND
ngày 22/12/2011 là 5.417.420.800 đồng. Tuy nhiên, ngày 14/01/2013 UBND tỉnh có văn
bản số 373/UBND-CNN điều chỉnh chức năng lô đất CC3 sang mục đích xây nhà chung
cư cho người có thu nhập thấp (sau thời điểm xác định GTDN). Do vậy, khi quyết toán
vốn nhà nước tại thời điểm bàn giao sang công ty cổ phần đề nghị kiểm tra lại tính pháp lý
trước khi cho phép điều chỉnh giảm vốn nhà nước số tiền trên.
- Đối với đất ở Đồng Mô và 4 ô đất ở Đông Anh:
+ Khu đất Đồng Mô: theo Quyết định số 14/QĐ-NT ngày 12/5/1994 của Giám đốc
nông trường hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ tạm giao cho Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
quản lý và sử dụng 10.000 m2 thời gian 50 năm để xây dựng nhà nghỉ cho công nhân và
kết hợp trồng cây ăn quả, cây phong cảnh. Tuy nhiên, đến nay Tổng công ty vẫn chưa sử
dụng đúng mục đích theo Biên bản đã ký với Nông trường. Theo sổ sách kế toán Tổng
công ty hạch toán khoản đầu tư dài hạn đối với đất Đồng Mô là 320.985.552 đồng. Đề
nghị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội làm việc với Ban quản lý Nông trường xác định rõ
mục tiêu và có kế hoạch sử dụng 10.000 m2 trên đồng thời có trách nhiệm điều chỉnh số
liệu đánh giá lại các khoản đầu tư dài hạn trên (nếu có) khi quyết toán vốn nhà nước
chuyển sang công ty cổ phần theo quy định.
+ Đối với 4 ô đất ở địa điểm giãn dân Bãi Nổ của xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà
Nội; diện tích là 63m2 x 4= 252 m2: đây là 4 mảnh đất của 4 cá nhân đã được UBND
huyện Đông Anh giao cho các cá nhân sử dụng để xây nhà và yêu cầu các cá nhân phải
nộp đầy đủ thuế trước bạ đền b đất đai cho nhà nước, phải có giấy phép xây dựng trước
khi xây nhà và phải làm việc với cơ quan quản lý đất đai của huyện để được hướng dẫn và
tiến hành các thủ tục giao nhận đất. Tuy nhiên, Tổng công ty mua lại của 4 cá nhân chỉ có
quyết định về nguyên tắc cho sử dụng đất và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
ký giữa hai bên nhưng chưa được UBND huyện xác nhận (chưa có giấy tờ giao đất và giấy
phép xây dựng). Hiện nay, Tổng công ty đang phản ánh trên tài khoản Chi phí XDCB dở
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dang của 4 mảnh đất là 560.150.000 đồng. Yêu cầu Tổng công ty hoàn tất thủ tục pháp lý
và có phương án bán hoặc sử dụng đối với 4 mảnh đất trên; đồng thời xác định lại giá trị
khi quyết toán vốn nhà nướ bàn giao sang công ty cổ phần.
- Đối với một số hạng mục công trình dịch vụ thuộc Dự án Làng quốc tế Thăng
Long, như: khu nhà trẻ 3 tầng, nhà câu lạc bộ, bể bơi, sân tenis, trạm bơm, bể nước ngầm;
Tổng công ty đang sử dụng cho thuê và đem lại Doanh thu, lợi nhuận, kinh doanh có lãi
(Các tài sản này không thuộc sở hữu của Công ty mẹ - Tổng công ty XD Hà Nội và Tổng
công ty chỉ theo dõi về hiện vật không theo dõi về giá trị tài sản, VVFC định giá 14.540
triệu đồng nhưng KTNN loại khỏi giá trị DN vì theo quy định tại QĐ106 thì những tài sản
này phải bàn giao). Tổng công ty đề nghị BCĐ tính vào giá trị DN và sẽ làm việc với
UBND TP Hà Nội để hoàn chỉnh thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, ngày 29/10/2013 UBND
thành phố Hà Nội đã có ý kiến: Đối với khu thể dục thể thao (diện tích đất: 6.094,7 m2,
diện tích sàn: 1.400 m2) và khu nhà trẻ (diện tích đất: 406 m2, diện tích sàn: 820 m2):
Thống nhất đơn vị tiếp tục quản lý, sử dụng theo quy hoạch của Thành phố. Sau khi kết
thúc dự án Làng Quốc tế Thăng Long thì thực hiện chuyển giao cho Thành phố theo Quyết
định số 106/TTg ngày 22/02/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, BCĐ thống nhất với
Kiểm toán nhà nước không xác định giá trị của các công trình dịch vụ này vào giá trị
doanh nghiệp. Ngoài ra, BCĐ đã c ng VVFC xác định lại giá trị các công trình dịch vụ
trên và bổ sung hàng rào liên quan đến các hạng mục công trình dịch vụ do kiểm kê thiếu,
tổng giá trị là: 17.270.180.542 đồng. Yêu cầu Tổng công ty làm việc với UBND thành phố
để thực hiện ý kiến của UBND thành phố sau khi kết thúc dự án.
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PHẦN IV. HÌNH THỨC CỔ PHẦN HÓA, VỐN ĐIỀU LỆ, CƠ CẤU VỐN ĐIỀU
LỆ, GIÁ KHỞI ĐIỂM VÀ PHƢƠNG THỨC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN
1. Mục tiêu cổ phần hóa
- Cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Hà Nội kết hợp với tái cơ cấu lại cơ cấu tổ
chức, phương thức quản trị doanh nghiệp và quy chế quản lý theo các thông lệ quốc tế
nhằm mục tiêu định hướng Tổng công ty trở thành một trong những đơn vị kinh tế vững
mạnh trong lĩnh vực xây lắp.
- Hoạt động kinh doanh sau cổ phần hóa của Tổng công ty sẽ tập trung vào lĩnh vực
sản xuất kinh doanh chính, phát huy tốt các nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh và năng lực cạnh tranh.
2. Yêu cầu cổ phần hóa
- Huy động vốn của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, của tổ chức và cá nhân
trong và ngoài nước để đầu tư phát triển doanh nghiệp.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò làm chủ thật sự, gắn chặt trách nhiệm, công
việc và quyền lợi của cổ đông, tạo động lực thúc đẩy trong công tác điều hành, quản lý sản
xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập của người lao động, của cổ đông và góp
phần tăng trưởng kinh tế đất nước.
- Đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội và
các đơn vị thành viên sau cổ phần hóa.
- Đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động.
- Thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường.
3. Hình thức cổ phần hóa
Hình thức cổ phần hóa: Giữ nguyên phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty, phát hành
thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ.
Căn cứ để lựa chọn hình thức cổ phần hóa:
Việc lựa chọn hình thức cổ phần hóa dựa trên kế hoạch đầu tư và nhu cầu vốn của
Tổng công ty trong tương lai. Tổng mức đầu tư dự kiến trong giai đoạn 2014-2018 của
Tổng Công ty là 8.139 tỷ đồng.
Căn cứ cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của Tổng công ty (cơ cấu nợ phải trả/vốn
chủ sở hữu theo kết quả xác định lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 01/01/2012 là 2,69
lần; cơ cấu nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2012 là 2,88 lần), hiện nguồn
vốn chủ sở hữu đã sử dụng đầu tư gần như toàn bộ vào tài sản đầu tư tài chính dài hạn, cụ
thể: Theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 01/01/2012 đã được Bộ Xây
dựng phê duyệt, vốn Nhà nước được xác định lại là 1.394.423.309.541 đồng (trong đó, đầu
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tư vào các khoản đầu tư tài chính là 1.393.976.843.405 đồng, xấp xỉ bằng với mức vốn
Nhà nước tại Tổng công ty).
Căn cứ vào tình hình thực tế của Tổng công ty, kế hoạch đầu tư c ng như nhu cầu vốn
của Tổng công ty sau cổ phần hóa, việc tăng vốn điều lệ tại Tổng công ty Hancorp là hết
sức cần thiết. Do vậy, hình thức cổ phần hóa Tổng công ty Hancorp được lựa chọn là giữ
nguyên phần vốn Nhà nƣớc tại Tổng công ty, phát hành thêm cổ phần để tăng vốn
điều lệ.
4. Vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ
4.1.

Căn cứ xác định vốn điều lệ

Quy mô vốn điều lệ của Tổng công ty Hancorp được xác định dựa trên căn cứ sau:
- Quyết định số 1139/QĐ-BXD ngày 11/11/2013 của Bộ Xây dựng công bố giá trị
phần vốn Nhà nước tại Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội là 1.394.423.309.541
tỷ đồng.
- Nhu cầu vốn đối ứng đầu tư của HANCORP sau cổ phần hóa (năm 2013-2014, tổng
mức đầu tư của Tổng công ty là 1.557 tỷ đồng, nhu cầu vốn đối ứng cần thiết 30% tương
đương 467 tỷ đồng).
4.2.

Vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ

- Vốn điều lệ: 1.900.000.000.000 đồng (Một nghìn chín trăm tỷ đồng) tương đương
190.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Cơ cấu vốn điều lệ:
+ Cổ phần Nhà nước nắm giữ:139.400.000 cổ phần (tương đương 73,37% vốn
điều lệ).
+ Cổ phần bán cho người lao động: 857.700 cổ phần (tương đương 0,45% vốn
điều lệ). Trong đó:
 Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động theo số năm công tác: 316.800 cổ
phần (tương đương 0,17% vốn điều lệ).
 Cổ phần bán thêm cho người lao động theo số năm cam kết làm việc và cổ
phần bán thêm cho cán bộ có trình độ chuyên môn cao 540.900 cổ phần
(tương ứng 0,28% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán cho nhà đầu tư khác: 49.742.300 cổ phần (tương đương 26,18%
vốn điều lệ).
-

Lộ trình thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa:
+ Vốn Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa: 100% vốn điều lệ
+ Vốn Nhà nước dự kiến sau cổ phần hóa:
73,37% vốn điều lệ
+ Vốn Nhà nước dự kiến đến cuối năm 2015: 51% vốn điều lệ.
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5. Phƣơng thức phát hành cổ phần và giá khởi điểm
5.1.

Bán đấu giá công khai

5.1.1. Quy mô chào bán
Số lượng cổ phần chào bán ra công chúng thông qua hình thức đấu giá công khai là
49.742.300 cổ phần (tương đương 26,18% vốn điều lệ).
5.1.2. Phƣơng pháp chào bán và cơ quan thực hiện bán cổ phần
- Quá trình thực hiện đấu giá cổ phần phải được tuân thủ chặt chẽ các quy chế và yêu
cầu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá ban hành. Việc chào bán cổ phần ra công chúng sẽ
được tiến hành theo hình thức đấu giá công khai thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổ chức tư vấn bán đấu giá cổ phần: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.
5.1.3. Xác định giá khởi điểm
Giá khởi điểm được xác định tại thời điểm chào bán cổ phần ra công chúng được xác
định trên cơ sở:
- Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
được phê duyệt tại Quyết định số 1139/QĐ-BXD ngày 11/11/2013 của Bộ Xây dựng.
- Tiềm năng phát triển của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội trong tương lai.
- Đánh giá tình hình thị trường chứng khoán.
Tại thời điểm xây dựng phương án cổ phần hóa, giá khởi điểm đề xuất là 10.100
đồng/cổ phiếu. Giá khởi điểm chính thức sẽ được xác định theo quyết định phê duyệt của
cơ quan có thẩm quyền.
5.2.

Cổ phần bán ƣu đãi cho ngƣời lao động

5.2.1. Mục tiêu chào bán
Mục tiêu của việc chào bán cổ phần cho người lao động là nhằm gắn kết người lao
động và tạo động lực của người lao động với sự phát triển của Tổng công ty sau cổ phần
hóa.
5.2.2. Nguyên tắc xác định thời gian công tác đƣợc tính để mua cổ phần
i. Chào bán cho người lao động đủ điều kiện mua cổ phần ưu đãi
Thời gian được tính để mua cổ phần với giá ưu đãi là tổng thời gian (tính theo số năm
đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) thực tế làm việc trong khu vực nhà nước của người lao
động đến thời điểm công bố giá trị của doanh nghiệp. Thời gian này không bao gồm thời
gian thực tế làm việc đã được tính để mua cổ phần với giá ưu đãi tại doanh nghiệp cổ phần
hoá trước đó; thời gian thực tế làm việc đã được tính hưởng chế độ hưu trí; thời gian thực
tế làm việc đã được tính để nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.
Thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước của người lao động đến thời điểm
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công bố giá trị doanh nghiệp để tính mua cổ phần với giá ưu đãi, bao gồm:
- Thời gian người lao động thực tế làm việc tại doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước;
cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng v trang
được hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước;
-

Thời gian có hưởng lương từ nguồn doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, ngân sách

nhà nước (thời gian đào tạo, công tác…), hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (nghỉ ốm đau, thai
sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp);
- Thời gian làm việc theo hình thức nhận khoán sản phẩm, khối lượng công việc
trong thời gian này mà doanh nghiệp 100% vốn nhà nước có trả lương và có đóng bảo
hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của pháp luật.
Giá bán cổ phần chào bán: 60% giá đấu giá thành công thấp nhất.
Tổng số cổ phần của người lao động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội được mua ưu đãi
là: 316.800 cổ phần.
(Danh sách người lao động, số năm công tác của từng người, số cổ phần được mua ưu
đãi của từng người được nêu chi tiết trong Phụ lục Phương án sử dụng lao động và cổ
phần bán cho cán bộ công nhân viên đính kèm).
ii. Chào bán thêm cho cán bộ công nhân viên có cam kết làm việc và cán bộ công
nhân viên có trình độ cao
Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm
công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng và
có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp trong thời hạn ít nhất là 03 năm (kể từ ngày
doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) sẽ được mua
thêm theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối
đa không quá 2.000 cổ phần cho một người lao động.
Riêng người lao động là các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao
đảm bảo các tiêu chí sau:
Đối với cán bộ công nhân viên tại khu vực gián tiếp thuộc 1 trong 2 trường hợp sau:
+ Trình độ đào tạo từ thạc sỹ trở lên, phù hợp với công việc đang làm.
+ Trình độ đào tạo từ đại học trở lên, giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý tương
đương trưởng phòng/ ban Tổng công ty trở lên.
- Đối với cán bộ công nhân viên trực tiếp sản xuất có trình độ tay nghề từ bậc 6 trở
lên.
Các lao động là các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao nêu trên
được mua thêm theo mức 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp
-

nhưng tối đa không quá 5.000 cổ phần cho một người lao động.
Giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động mua thêm nêu trên được xác định là giá
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đấu thành công thấp nhất sau khi đấu giá công khai.
Tổng số cổ phần chào bán thêm cho cán bộ công nhân viên theo số năm cam kết làm
việc và cán bộ công nhân viên trình độ cao của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội dự kiến là
540.900 cổ phần.
(Chi tiết theo Phụ lục Phương án sử dụng lao động và cổ phần bán cho cán bộ công
nhân viên đính kèm).
5.3. Tiêu chí xác định Nhà đầu tƣ chiến lƣợc phát sinh sau khi phƣơng án cổ
phần hóa đƣợc phê duyệt
Căn cứ vào Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011, tiêu chí xác định nhà đầu tư
chiến lược phát sinh sau khi phương án cổ phần hóa được phê duyệt như sau:
a. Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đảm
bảo các tiêu chí sau:
-

Nhà đầu tư có năng lực tài chính

-

Nhà đầu tư có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi
ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa về:
+ Chuyển giao công nghệ thi công xây dựng mới cho Tổng công ty;
+ Có khả năng hỗ trợ Tổng công ty đào tạo nguồn nhân lực cho Tổng công ty;
+ Hỗ trợ nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp;
+ Tham gia cung ứng nguyên vật liệu cho Tổng công ty;

+ Hỗ trợ mở rộng và phát triển thị trường xây dựng và tiêu thụ sản phẩm bất động
sản của Tổng công ty.
b. Số lượng nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần tối đa là 03 nhà đầu tư. Nhà đầu tư
chiến lược không được chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời hạn tối thiểu 05 năm, kể
từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt
động theo Luật Doanh nghiệp. Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này
trước thời hạn trên thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
c. Trường hợp nhà đầu tư chiến lược không thực hiện đúng cam kết, vi phạm hạn chế
chuyển nhượng theo quy định thì phải bồi thường mọi tổn thất xảy ra theo đúng hợp đồng
cam kết và quy định của pháp luật hiện hành.
c. Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược được xác định theo nguyên tắc:
- Giá bán do Ban Chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư chiến
lược nhưng không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai.
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5.4.

Lộ trình thực hiện
Nội dung công việc

Thời điểm phê duyệt Quyết định Phương án cổ phần hóa
Tổng công ty Hancorp mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng
thương mại
Ban chỉ đạo cổ phần hóa phê duyệt Hồ sơ bán đấu giá cổ phần
Ký kết hợp đồng bán đấu giá với Tổ chức thực hiện đấu giá
Thông báo đăng ký làm đại lý của Tổ chức thực hiện đấu giá
Đăng báo và công bố thông tin về về bán đấu giá và Bản công bố
thông tin
Tổ chức thuyết trình, giới thiệu cơ hội đầu tư (nếu có)
Phối hợp với Tổ chức thực hiện đấu giá, Tổ chức tư vấn tổ chức
buổi bán đấu giá
Nhận tiền thu từ bán cổ phần từ Tổ chức thực hiện đấu giá
Thu tiền mua cổ phần của người lao động
Ban chỉ đạo cổ phần hóa xác định số tiền được để lại doanh nghiệp
và khoản phải nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh
nghiệp khi cổ phần hóa (nếu có)
Chuyển tiền từ tài khoản phong tỏa về tài khoản của doanh nghiệp
6. Xử lý số lƣợng cổ phần không bán hết
Số lượng cổ phần không bán hết bao gồm:

Thời gian dự kiến
(ngày làm việc)
T
T+10
T+10
T + 15
T + 16
T + 17
Từ T + 23 đến T+27
T + 37
T + 47
T+48-T+58
T+58

T + 60

- Số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối
mua.
- Số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá
công khai đã được duyệt.
- Số lượng cổ phần người lao động và tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp từ chối
mua theo phương án đã được duyệt.
Ban Chỉ đạo cổ phần hóa được quyền chào bán công khai tiếp số lượng cổ phần không
bán hết cho các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá theo phương thức thỏa thuận trực tiếp. Các
nhà đầu tư từ chối mua cổ phần sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc khi tham dự đấu giá.
Trường hợp chào bán công khai theo phương thức thỏa thuận mà vẫn không bán hết thì
Ban Chỉ đạo cổ phần hóa báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án
cổ phần hóa thực hiện điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ để chuyển 100% vốn nhà nước thành
công ty cổ phần trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu.
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7. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ đợt phát hành cổ phần
7.1. Dự kiến số tiền thu đƣợc từ đợt phát hành cổ phần
Số tiền thu từ cổ phần hoá để lại doanh nghiệp phần giá trị tương ứng với số cổ phần
phát hành thêm tính theo mệnh giá, phần thặng dư vốn được sử dụng để thanh toán chi phí
cổ phần hóa và thực hiện chính sách với người lao động dôi dư theo quy định hiện hành.
Số tiền còn lại (nếu có) được xử lý như quy định tại điểm b, khoản 2, điều 42 Nghị định
59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011. Trong đó, khoản chênh lệch do bán cổ phần phát hành
thêm để lại công ty cổ phần theo tỷ lệ tương ứng với cổ phần phát hành thêm trong cơ cấu
vốn điều lệ.
7.2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu đƣợc từ đợt phát hành
Số tiền thu được từ cổ phần hóa doanh nghiệp do phát hành thêm cổ phần được giữ lại
tại công ty cổ phần phục vụ cho mục đích đầu tư các dự án phát triển nhà và khu đô thị
nêu tại Phần VIII.
Bảng 16: Tổng số tiền dự kiến thu được như sau

TT

1
1.1
1.2

Nội dung

Cổ phần

Số tiền dự kiến thu đƣợc từ việc phát hành
thêm cổ phần
Bán đấu giá
49.742.300
Bán cho CBCNV
857.700
Bán ưu đãi cho CBCNV
316.800
Bán thêm cho CBCNV
540.900
trình độ cao

Số tiền để lại
doanh
nghiệp theo
mệnh giá
(Triệu đồng)

Thặng dƣ vốn cổ
phần dự kiến
(Triệu đồng)

506.000

5.028

497.423
8.577
3.168

4.974
54,09
0

5.409

54,09

2

Sử dụng thặng dƣ vốn cổ phần

3.411

2.1

Chi phí cổ phần hóa dự kiến
Kinh phí giải quyết chính sách lao động dôi
dư
Kinh phí b đắp bán cổ phần ưu đãi cho
CBCNV
Số tiền nộp về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát
triển doanh nghiệp khi cổ phần hóa

2.082

2.2
2.3
3

49
1.280
1.617

Tính toán trên dựa trên các giả định là:
-

Các đối tượng được chào mua cổ phần mua hết số lượng cổ phần được chào mua.
Giá đấu thành công thấp nhất tạm thời tính bằng giá khởi điểm dự kiến là 10.100
đồng/cổ phần.
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8. Chi phí cổ phần hóa dự kiến
Căn cứ theo Công văn số 4635/HUD-TCKT ngày 27/12/2011 của Tập đoàn Phát triển
Nhà và Đô thị Việt Nam phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng
Hà Nội, chi phí cổ phần hóa dự kiến như sau:
Bảng 17: Tổng hợp chi phí cổ phần hóa Tổng công ty Hancorp
Đơn vị: đồng
TT
I
1
2
3
II
1
2
3
4

5
6
III

Nội dung công việc
Chi phí thuê ngoài làm việc
Chi phí tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa
Chi phí kiểm toán Báo cáo tài chính
Chi phí tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp
Chi phí tự thực hiện
Chi phí kiểm kê đối chiếu công nợ xác định giá trị doanh nghiệp 6
đơn vị (các đơn vị trực thuộc và văn phòng) x5 người x 10 công)
Chi phí hội nghị người lao động để lấy ý kiến về phương án cổ
phần hóa
Chi phí tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu
Chi phí tuyên truyền, quảng cáo về cổ phần hóa (chi phí in ấn tài
liệu để quảng cáo tuyên truyền, hội họp với các đơn vị, CBCNV
văn phòng Tổng công ty 200 người
Chi phí tổ chức đại hội cổ đông lần đầu
Chi phí khác dự kiến
Chi phí cho các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc
Tổng cộng

Số tiền dự kiến
1.475.000.000
550.000.000
540.000.000
385.000.000
438.876.000
106.976.000
50.250.000
32.000.000
83.400.000

74.250.000
92.000.000
168.000.000
2.081.876.000

Tổng Giám đốc Tổng công ty quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế cần
thiết phục vụ quá trình cổ phần hóa Tổng công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
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PHẦN V. DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG
TY XÂY DỰNG HÀ NỘI
Dự thảo Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội sau khi cổ phần hóa được đính kèm
trong hồ sơ Phương án cổ phần hóa.
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PHẦN VI. PHƢƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI LAO ĐỘNG
1. Kế hoạch sắp xếp lao động
Tổng số lao động có tên trong danh sách người lao động thường xuyên của Tổng
công ty tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 11/11/2013 là 389 người, trong đó
374 người sẽ được chuyển sang làm việc tại Tổng công ty sau khi cổ phần hóa.
(Mẫu số 1, Mẫu số 5 và Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 33/2012/TTBLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động –Thương Binh và Xã Hội đính kèm)
2. Kế hoạch xử lý lao động
Số lao động lao động dôi dư của Tổng công ty theo quy định tại Khoản 1, Điều 2,
Nghị định 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 là 1 người. Người lao động sẽ được
hưởng chế độ đối với lao động dôi dư theo quy định tại Nghị định 91/2010/NĐ-CP và
Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH.
Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động và trả trợ cấp mất việc làm theo quy định
của pháp luật lao động là 14 người. Người lao động sẽ được hưởng chế độ trợ cấp mất
việc làm theo quy định của Bộ Luật Lao động ngày 18/06/2012 và các văn bản chi tiết
thi hành.
(Mẫu số 4 và Mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH
ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động –Thương Binh và Xã Hội đính kèm)
3. Kế hoạch tuyển dụng
Để đáp ứng được yêu cầu phát triển của Tổng công ty, công tác tuyển dụng, đào
tạo, bồi dưỡng CBCNV được Tổng công ty đặc biệt quan tâm. Tổng công ty coi việc
đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển
của Tổng công ty.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực, Tổng công ty
đã xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân như sau:
Bảng 18: Kế hoạch lao động trong quá trình tái cơ cấu từ nay đến năm 2018
Đơn vị tính: Người
Chỉ tiêu

Số lượng lao động dự kiến

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

374

385

392

431

447

Nguồn: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
Lao động dự kiến tăng lên hàng năm nhằm đáp ứng đủ nguồn nhân lực cho phát triển
sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy mô phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới.
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PHẦN VII. PHƢƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ ĐƢỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN
PHÊ DUYỆT
1.

Tình hình sử dụng đất tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp

Đến thời điểm 0h ngày 31/12/2011, Tổng công ty xây dựng Hà Nội đang quản lý
tổng diện tích đất là 2.185.789,51m2, trong đó:
Bảng 19: Tình hình sử dụng đất đai trước khi cổ phần hóa
Phân loại đất
Diện tích (m2)
Tỷ lệ
Đất đƣợc Nhà nƣớc giao
2.081.576,37
95%
Đất được giao sử dụng lâu dài có thu tiền sử
762.203,38
35%
dụng đất
Đất được giao không thu tiền sử dụng đất
1.319.372,99
60%
Đất đƣợc Nhà nƣớc cho thuê trả hàng năm
77.685,00
4%
Đất khác
26.358,64
1%
Tổng cộng
2.185.789,51
Nguồn: Báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất sử
dụng của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, 2012
Trong đó, phần diện tích đất đã chuyển nhượng/ bị thu hồi lại là 1.094.003,20 m2,
phần diện tích đất thuộc quyền khai thác, quản lý sử dụng và theo dõi còn lại của
Tổng công ty là 1.091.786,31 m2.
2.

Phƣơng án sử dụng đất sau cổ phần hóa
Bảng 20: Tình hình sử dụng đất đai sau khi cổ phần hóa

Phân loại đất
Diện tích (m2)
Tỷ lệ
Đất đƣợc Nhà nƣớc giao
965.482,31
45%
Đất được giao sử dụng lâu dài có thu tiền sử
30.284,58
1%
dụng đất
Đất được giao không thu tiền sử dụng đất
935.197,73
44%
Đất đƣợc Nhà nƣớc cho thuê trả hàng năm
74.228,00
3%
Đất khác
21.595,20
1%
Đất đã bị chuyển nhƣợng/bị thu hồi
1.094.003,20
51%
Tổng cộng
2.155.308,71
Nguồn: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, 2013
Ghi chú: Hiện nay, Tổng công ty đang quản lý, sử dụng và theo dõi 871,02 m2 sàn
xây dựng tại tầng 1+2 Nhà B3 tại Làng Quốc tế Thăng Long và 542 m2 sàn xây dựng
tầng 1+2 Nhà B5 tại Làng Quốc tế Thăng Long.
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Bảng 21: Phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa
STT

Tên, địa chỉ
lô đất

Tổng diện
tích lô đất
(m2)

Diện tích đất đƣợc
nhà nƣớc giao
(m2)
Có thu tiền SD đất

Lâu dài
1

Đất trụ sở
Tổng công ty

Không
thu
tiền sd đất

Diện tích đất
nhà
nƣớc cho thuê
(m2)
Trả
Trả
tiền
tiền
một
hàng
lần
năm

Diện
tích đất
khác
(m2)

Mục đích
sử dụng
đất hiện
tại

Phƣơng
án SD đất
khi cổ
phần hoá

Thuê đất
30 năm từ

Làm trụ
sở Tổng

Tiếp tục
thuê đất

28/01/2003

công ty

làm trụ sở
TCT

Thực hiện
theo DA
khu ĐNG

Tiếp tục
thực hiện
theo DA
khu ĐNG

Có thời
hạn

886

886

- Số 57
Quang Trung
2

Đất dự án
khu Đoàn
Ngoại giao
tại Hà Nội

627.000

3

Đất Khu
TDTT có ký
hiệu (H) tại
Làng QTTL

6.094,71

6.094,71

4

Đất Nhà trẻ

406

406

84.254,38

Thời gian
giao, cho
thuê đất

446.531,42

51

74.713,
00

21.501,
2

XD các
Tiếp tục
công trình QLSD các
TDTT
công trình,
đề nghị
được thuê
đất trả tiền
hàng năm
XD công

Tiếp tục
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STT

Tên, địa chỉ
lô đất

Tổng diện
tích lô đất
(m2)

Diện tích đất đƣợc
nhà nƣớc giao
(m2)
Có thu tiền SD đất

Lâu dài

Không
thu
tiền sd đất

Diện tích đất
nhà
nƣớc cho thuê
(m2)
Trả
Trả
tiền
tiền
một
hàng
lần
năm

Diện
tích đất
khác
(m2)

Thời gian
giao, cho
thuê đất

Đất dự án Tổ
hợp nhà ở đa
năng 28 tầng
Làng QTTL

11.068

Phƣơng
án SD đất
khi cổ
phần hoá

trình giáo
dục (nhà
trẻ)

QLSD các
công trình,
đề nghị
được thuê
đất trả tiền
hàng năm

XD tổ
hợp nhà ở
đa năng

Tiếp tục
thực hiện
theo DA
28 tầng
LQTTL

Có thời
hạn

(khu K) tại
Làng QTTL

5

Mục đích
sử dụng
đất hiện
tại

2.426,00

2.086

Thuê 50
năm từ
02/02/2010

6.556

XD trung
tâm
thương
mại
Làm sân
đường
nội bộ

6

Đất Công ty

5.000

5.000
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Đất

Tiếp tục
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STT

Tên, địa chỉ
lô đất

Tổng diện
tích lô đất
(m2)

Diện tích đất đƣợc
nhà nƣớc giao
(m2)
Có thu tiền SD đất

Lâu dài

Không
thu
tiền sd đất

Diện tích đất
nhà
nƣớc cho thuê
(m2)
Trả
Trả
tiền
tiền
một
hàng
lần
năm

Diện
tích đất
khác
(m2)

Đất trụ sở
Chi nhánh
TCT tại TP
HCM

7

Đất dự án
KDC Phước
An - Long
Thọ

Mục đích
sử dụng
đất hiện
tại

10 năm từ
chuyên
04/10/1997 dùng; góp
vốn liên
doanh
94

1.504.760

94

675.523,0

Phƣơng
án SD đất
khi cổ
phần hoá

Có thời
hạn

Kỹ thuật nền
móng
ECONHGCC - Hà
Đông
9

Thời gian
giao, cho
thuê đất

829.237,0

53

Lâu dài

làm thủ
tục thuê
đất

Đất ở
Tiếp tục
đang sử SD làm trụ
dụng làm
sở Chi
trụ sở Chi
nhánh
nhánh
TCT
Thực hiện
theo dự
án khu
dân cư

Tiếp tục
thực hiện
theo dự án
được

Phước An
- Long

duyệt
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STT

Tên, địa chỉ
lô đất

Tổng diện
tích lô đất
(m2)

Diện tích đất đƣợc
nhà nƣớc giao
(m2)
Có thu tiền SD đất

Lâu dài

Không
thu
tiền sd đất

Diện tích đất
nhà
nƣớc cho thuê
(m2)
Trả
Trả
tiền
tiền
một
hàng
lần
năm

Diện
tích đất
khác
(m2)

Thời gian
giao, cho
thuê đất

Mục đích
sử dụng
đất hiện
tại

Phƣơng
án SD đất
khi cổ
phần hoá

Có thời
hạn
Thọ

Nguồn: Báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất sử dụng của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, 2012
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PHẦN VIII. PHƢƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 5 NĂM
SAU CỔ PHẦN HÓA
1. Thông tin doanh nghiệp sau cổ phần hóa
1.1. Thông tin doanh nghiệp
-

Tên gọi đầy đủ:
Tên giao dịch quốc tế:
Tên viết tắt:
Loại hình doanh nghiệp:
Địa chỉ giao dịch:
Điện thoại:
Fax:
Website:
Logo:

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
Hanoi Construction Corporation
HANCORP
Công ty cổ phần
57 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
(84 4) 3943 9063
(84 4) 3943 9521
www.hancorp.com.vn

1.2. Hình thức pháp lý
Tổng công ty có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp
giấy chứng nhận doanh nghiệp, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu
riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, tổ chức và hoạt
động theo Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội; Luật Doanh nghiệp số
60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản pháp lý khác liên quan, được đăng ký
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
1.3. Ngành nghề kinh doanh
a. Ngành nghề kinh doanh chính gồm:
- Tổng thầu xây dựng và tổng thầu EPC (bao gồm tư vấn thiết kế, mua sắm thiết
bị, xây dựng và lắp đặt) các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi,
thủy điện, đường dây và trạm biến thế điện, kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp;
- Đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, nhà ở và văn phòng
cho thuê.
b. Ngành nghề kinh doanh liên quan:
- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, cơ khí…
- Tư vấn thiết kế ứng dụng và chuyển giao công nghệ, xuất khẩu lao động.
c. Các ngành nghề kinh doanh khác được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận
d. Các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật
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Ngành nghề kinh doanh chi tiết sẽ được cụ thể hóa trong Điều lệ của Tổng công ty
Xây dựng Hà Nội.
1.4. Cơ cấu tổ chức sau cổ phần hóa
Đại hội đồng cổ đông

Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị

Ban Tổng Giám đốc

Văn phòng Tổng Công ty

Các đơn vị phụ thuộc

Công ty con, liên doanh,
liên kết và đầu tư tài chính

3 Chi nhánh ở miền
Bắc, miền Trung và
Hồ Chí Minh

7 Công ty con

Phòng Tổ chức
Lao động

Công ty Xây dựng
Quốc tế

18 Công ty liên kết
và đầu tư tài chính

Phòng Pháp chế
- Tổng hợp

Trung tâm điều hành
dự án xây dựng

Phòng Tài chính Kế toán

Xí nghiệp dịch vụ đô
thị và nhà ở

Phòng Kế hoạch
Đầu tư

Ban quản lý các dự
án phát triển nhà và
đô thị

Văn Phòng

Phòng Phát Triển
Dự án
Phòng Kinh tế thị
trường

Phòng Kỹ thuật Thi
công
Các Ban điều hành
thi công công trình
xây dựng

Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của
Công ty cổ phần.
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Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty do ĐHĐCĐ bầu
ra, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ
của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Ban kiểm soát: Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là tổ chức thay
mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công
ty.
Tổng giám đốc: Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng
ngày của công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và
nhiệm vụ được giao.
Các phòng, ban chức năng và các đơn vị phụ thuộc có một số thay đổi so với
trƣớc cổ phần hóa nhƣ sau:
- Bàn giao lại Trường Trung học kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội và Trường Trung
cấp kỹ thuật và nghiệp vụ Vinh về Bộ Xây dựng.
- Chuyển đổi Trung tâm tư vấn khoa học công nghệ, đào tạo và xuất nhập khẩu
thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
làm chủ sở hữu.
Cơ cấu tổ chức công ty dự kiến sau năm 2015:
Dự kiến sau năm 2015, Công ty sẽ sắp xếp cơ cấu lại các phòng ban và các đơn vị
thành viên theo 4 khối chính nhằm đảm bảo chức năng đầu mối quản lý tại Công ty
mẹ bao gồm:
+
+
+
+

Khối xây dựng
Khối đầu tư dự án
Khối đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và đầu khác
Khối hỗ trợ

1.5. Cơ cấu sở hữu
Sau cổ phần hóa, Tổng công ty sẽ nắm giữ vốn cổ phần tại các công ty, đợn vị
thành viên như sau:
Bảng 22: Danh sách các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty Hancorp
sau cổ phần hóa
Các doanh nghiệp HANCORP nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
1
Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội
2
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ
3
Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
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4
5
6

Công ty cổ phần Xây dựng số 2
Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ bất động sản HANCORP
Công ty cổ phần Xây dựng HANCORP 2
Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Khoa học Công nghệ Đào tạo và Xuất
7
nhập khẩu (*)
Các doanh nghiệp HANCORP nắm giữ từ 36% vốn điều lệ trở lên
1
Công ty cổ phần Tư vấn- thiết kế –xây dựng- kinh doanh nhà
2
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4
3
Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng
4
Công ty cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội
5
Công ty cổ phần Trung Đô
Các doanh nghiệp HANCORP nắm giữ dƣới 36% vốn điều lệ
1
Công ty TNHH Liên doanh Xây dựng VIC
2
Công ty cổ phần Thi công Cơ giới Xây lắp
3
Công ty cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp
4
Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và xây dựng
5
Công ty cổ phần Phát triển Kỹ thuật Xây dựng
6
Công ty cổ phần Bạch Đằng
7
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34
8
Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng
9
Công ty liên doanh Quốc tế Hồ Tây
10
Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Xây dựng
11
Công ty cổ phần VIGEBA
12
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lanmak
13
Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả
(*): Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Khoa học Công nghệ Đào tạo và Xuất
nhập khẩu dự kiến được chuyển đổi Trung tâm Tư vấn khoa học công nghệ, đào tạo
và xuất nhập khẩu (Đơn vị phụ thuộc) thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
do Tổng công ty Xây dựng Hà Nội làm chủ sở hữu
2.

Phƣơng án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa

2.1. Thuận lợi
- Việt Nam là một nước đang trong giai đoạn phát triển với một thể chế chính trị
được đánh giá ổn định và hệ thống cơ sở hạ tầng chưa được hoàn thiện và đang trong
quá trình đầu tư xây dựng. Trong những năm gần đây, tuy chịu tác động mạnh của
tình hình kinh tế khó khăn làm ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng GDP, thu nhập
bình quân trên đầu người và tình trạng trầm lắng của thị trường bất động sản, Chính
phủ Việt Nam đã kịp thời thực hiện các chính sách đồng bộ nhằm tháo gỡ những khó
khăn đang diễn ra, đặc biệt chú trọng vào việc thúc đẩy hoạt động sản xuất, tái cấu

58

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI – PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

trúc hệ thống ngân hàng và hồi phục thị trường bất động sản. Theo đánh giá của IMF,
tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam năm 2013 sẽ được duy trì ở mức 5,3% cao hơn
năm 2012 là 5,03%. Trong khi đó, thị trường bất động sản được đánh giá là có dấu
hiệu ấm dần trong năm 2013 khi tín hiệu giao dịch mua bán có dấu hiệu gia tăng.
- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội là một doanh nghiệp đã có hơn 50 năm thành
lập với kinh nghiệm thực hiện các công trình trọng điểm của quốc gia với chất lượng
cao và hoàn thành đúng tiến độ. Tổng công ty được biết đến trong ngành xây dựng là
một trong những doanh nghiệp uy tín thuộc Bộ Xây dựng với đội ng cán bộ công
nhân viên được đào tạo chuyên sâu và có kỹ thuật cao, hệ thống máy móc hiện đại tại
các đơn vị, công ty thành viên. Chính những yếu tố đó đã tạo nên thương hiệu
HANCORP uy tín trên thị trường và tạo nên lợi thế lớn về năng lực đấu thầu cạnh
tranh các dự án trọng điểm của Nhà nước.
- Hiện tại, ngoài ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động thi công xây lắp,
Tổng công ty đang đầu tư, kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản. Các dự án của
Tổng công ty có vị trí chiến lược và có tiềm năng phát triển lớn khi nền kinh tế và thị
trưởng bất động sản trong nước hồi phục trong những năm tiếp theo. Theo nghiên cứu
của Bộ Xây dựng, từ nay đến năm 2020 dự báo nhu cầu xây mới nhà ở tại các đô thị
mỗi năm khoảng 50 triệu m2. Do vậy, xét về chiến lược dài hạn, nhu cầu nhà ở, đặc
biệt là nhà ở chung cư là rất lớn và c ng là tiềm năng để thị trường bất động sản phát
triển.
- Việc cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Hà Nội nằm trong kế hoạch cổ phần
hóa các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng nhằm tái cấu trúc và củng cố lại
công tác quản lý điều hành, tăng cường hiệu quả đầu tư và thúc đẩy quá trình đổi mới
Tổng công ty. Mặt khác, việc cổ phần hóa c ng sẽ góp phần cải thiện và đa dạng hóa
hình thức huy động vốn đầu tư các dự án sắp tới. Đồng thời, Tổng công ty đã và đang
hoàn thiện việc xây dựng chiến lược kinh doanh tập trung vào ngành nghề kinh doanh
chính bao gồm hoạt động thi công xây lắp và đầu tư, kinh doanh bất động sản cùng
với lộ trình cơ cấu lại các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết rõ
ràng.
2.2. Khó khăn
- Trong hai năm trở lại đây, tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, tốc
độ tăng trưởng GDP có xu hướng giảm, năm 2012 đạt 5,03% giảm so với năm 2011
ghi nhận ở mức 5,89%. Đi đôi với tốc độ tăng trưởng kinh tế là tình hình lạm phát tại
Việt Nam diến biến phức tạp với chỉ số giá tiêu d ng trong nước CPI có những năm
tăng đột biến lên đến hai con số, tuy nhiên năm 2012 đã được kìm hãm ở mức 6,81%.
Hơn nữa, hệ thống ngân hàng c ng đang phải trải qua giai đoạn khó khăn nhất sau
một thời gian phát triển nóng với con số nợ xấu cao đòi hòi một sự tái cấu trúc tổng
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thể và quyết liệt. Chính những yếu tố bất lợi và hậu quả của một thời gian dài tăng
trưởng nóng và sự nới lỏng các chính sách tiền tệ đã tác động mạnh tới thị trường bất
động sản làm cho mất cân đối giữa cung và cầu và gây khó khăn khi tiếp cận nguồn
vốn cho khu vực bất động sản.
- Nằm trong lộ trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu
đang ở mức cao, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều quy định thắt chặt việc cho
vay khu vực bất động sản dẫn đến nhu cầu nhà ở và khả năng thanh toán của khách
hàng giảm đáng kể. Đồng thời, Tổng công ty c ng sẽ gặp khó khăn hơn để tiếp cận
nguồn vốn huy động các dự án đã triển khai trong tương lai.
- Với chính sách cắt giảm đầu tư công nhằm giảm bớt sức ép lên Ngân sách Nhà
nước, số lượng hợp đồng xây dựng các công trình lớn đem lại hiệu quả cao cho Tổng
công ty sẽ giảm hơn so với những năm trước đây.
Việc Tổng công ty và một số công ty con, công ty liên doanh, liên kết chuyển
sang công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp bước đầu sẽ gặp nhiều lúng
túng trong công tác quản lý điều hành, việc phân cấp quản lý sản xuất kinh doanh sẽ
có nhiều hạn chế do thói quen áp dụng các quy định, quy chế của công ty nhà nước.
2.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp thực hiện
2.3.1. Kế hoạch đầu tƣ sau khi cổ phần hóa
a. Nhu cầu đầu tư của Tổng công ty sau cổ phần hóa
Bảng 23: Nhu cầu đầu tư của Tổng công ty sau cổ phần hóa
Đơn vị: tỷ đồng
Nội dung đầu tƣ

TT

I

Tổng
mức đầu
tƣ

Đầu tƣ các dự án phát triển nhà và khu đô thị

8.138,94

Thời gian dự
kiến thực
hiện
2013 - 2018

Khu nhà ở Phƣớc An

5,00

1

Nhà ở đơn vị số 2

2,50

2013 - 2015

2

Nhà ở đơn vị số 3

2,50

2013 - 2015

Khu Ngoại giao đoàn

7.808,94

1

CC2

97,89

2014 - 2016

2

CC3, CC4

70,00

2014 - 2016

3

Khu hỗn hợp N01-T8

858,37

2014 - 2017

4

N01-T6 & T7

2.900,00

2014 - 2018

5

N01-NG

390,18

2015 – 2017

6

N02-NG

287,60

2015 - 2017
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Nội dung đầu tƣ

TT

Tổng
mức đầu

Thời gian dự
kiến thực

tƣ

hiện

7

Khu Nhà ở Công vụ

708,60

2014 - 2016

8

Biệt thự BT1 - BT3

973,22

2015 – 2018

9

Biệt thự BT4 - BT6

1.823,08

2015 - 2017

10

Dự kiến số tiền sẽ được quyết toán hạ tầng để b

(300)

2015

trừ vào tiền sử dụng đất
II

Đầu tƣ các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật

228

1

Hạ tầng kỹ thuật - Đoàn Ngoại giao

134

2013 - 2014

2

2 tuyến đường thành phố đi qua Khu Đoàn ngoại

15

2014

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phước An, Long Thọ

80

2013 - 2015

Đầu tƣ các dự án mua sắm thiết bị thi công

50

Thiết bị thi công

50

2013 – 2018

Đầu tƣ vào các lĩnh vực khác

47

2013 – 2018

giao
3
III
1
IV

Nguồn: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – 2013
Bảng 24: Kế hoạch đầu tư 5 năm sau cổ phần hóa 2014 - 2018
Đơn vị: Tỷ đồng
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Kế hoạch đầu tƣ
216 1.341 1.903
2.334
1.910 1.346
- Đầu tư các dự án phát triển
142 1.136 2.144
2.314
1.890 1.326
nhà và khu đô thị
- Tiền Nhà nước trả hạ tầng
- (300)
khu đại sứ quán để bù trừ
tiền quyền sử dụng đất
- Đầu tư các dự án phát triển
74
189
40
hạ tầng kỹ thuật
- Đầu tư các dự án mua sắm
10
10
10
10
10
thiết bị thi công
- Đầu tư vào các lĩnh vực
7
10
10
10
10
khác
Nguồn: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, 2013
b. Thông tin chi tiết về các dự án đầu tư
i. Dự án Khu dân cƣ tại xã Long Thọ - Phƣớc An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh
Đồng Nai
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- Quy mô dự án: 150,65 ha đáp ứng cho quy mô dân số khoảng từ 17.000 đến
18.000 người.
-

Chức năng dự án: Khu dân cư Phước An – Long Thọ thuộc thành phố mới

Nhơn Trạch có chức năng là khu trung tâm và khu ở thuộc thành phố Nhơn Trạch đã
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 1996, được tổ chức xây dựng các cụm dân
cu, trung tâm khu ở, các công trình công cộng, thương mại dịch vụ và hoàn thiện hạ
tầng kỹ thuật đô thị gắn kết với khu vực.
-

Tình trạng pháp lý dự án:
+ Quyết định số 938/QĐ.CT.UBT ngày 31/03/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Long
Thọ, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
+ Quyết định số 3537/QĐ.CT.UBT ngày 01/10/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng Nai về việc giao quyền sử dụng đất cho Tổng công ty Xây dựng Hà Nội để thực
hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại 2 xã Long Thọ và Phước An,
huyện Nhơn Trạch.
+ Quyết định số 1294/QĐ.CT.UBT ngày 04/04/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại
xã Long Thọ, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Tiến độ dự án: Dự án đã được Tổng công ty Xây dựng Hà Nội hoàn thiện hạ
tầng khu dân cư và chuyển nhượng xong toàn bộ dự án cho nhà đầu tư.
ii. Dự án khu Đoàn Ngoại Giao tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố
Hà Nội
- Quy mô dự án: 62,7 ha đáp ứng cho quy mô dân số khoảng 9.700 người.
- Chức năng dự án:
TT Chức năng sử dụng đất

Diện tích
(m2)
202.954

Tỷ lệ

Xây dựng trụ sở Đại sứ quán, trụ sở cơ quan đại diện các
32,37
nước và tổ chức quốc tế
B
Đất xây dựng nhà cao tầng và công trình công cộng
135.103 21,55
C
Đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
288.943 46,08
Tổng cộng
627.000
100
- Tình trạng pháp lý dự án:
+ Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 11/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Đoàn ngoại giao tại thành
A

phố Hà Nội.

62

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI – PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

+ Quyết định số 46/2006/QĐ-UB ngày 10/04/2006 của UBND thành phố Hà
Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Đoàn Ngoại giao tại xã Xuân
Đỉnh, huyện từ Liêm, thành phố Hà Nội.
+ Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 10/04/2006 của UBND thành phố Hà Nội
về việc ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu
Đoàn Ngoại giao tại xã Xuân Đỉnh, huyện từ Liêm, thành phố Hà Nội.
+ Công văn số 1983/TTg-CN ngày 04/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về
việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu Đoàn ngoại giao tại thành
phố Hà Nội.
+ Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND thành phố Hà
Nội về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Đoàn Ngoại giao
tại xã Xuân Đỉnh, huyện từ Liêm, thành phố Hà Nội
+ Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND thành phố Hà
Nội về việc ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ
lệ 1/500 khu Đoàn Ngoại giao tại xã Xuân Đỉnh, huyện từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Tiến độ dự án: Dự án đã được Tổng công ty Xây dựng Hà Nội hoàn thiện toàn
bộ hạ tầng và chuyển nhượng một số hạng mục của dự án.
-

Tóm tắt một số dự án thành phần:
Dự án Nhà ở N01-T8

Dự án Nhà ở N01-T6 & T7

Quy mô đầu tƣ:
1 khu nhà chung cư cao tầng cho dân cư
với quy mô 34 tầng bao gồm khu nhà ở
cao tầng, 02 tầng hầm và khu hạ tầng kỹ
thuật, trong đó:
- Diện tích sử dụng: 1.217 m2;

Quy mô đầu tƣ
Đầu tư xây dựng 02 khu nhà chung cư
cao tầng cho dân cư với quy mô 28 tầng
bao gồm 02 khu nhà ở cao tầng, 02 tầng
hầm và khu hạ tầng kỹ thuật, trong đó:
- Diện tích sử dụng: 4.079 m2

-

Diện tích đầu tư hạ tầng: 2.898 m2

Tổng mức đầu tƣ:
953,74 tỷ đồng

-

Diện tích đầu tư hạ tầng: 9.711,7 m2

Tổng mức đầu tƣ:
2.900 tỷ đồng

Tiến độ dự án:
Tiến độ dự án:
Dự án Nhà ở N01 – T8 trong tổ hợp Khu Đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng.
Đoàn Ngoại giao đã được khởi công và
hoàn thành thi công khoan cọc nhồi và
tổng chi phí đầu tư đến nay khoảng 100 tỷ
đồng.
Dự án Nhà ở N01-NG

Dự án Nhà ở N02-NG
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Quy mô đầu tƣ:
Quy mô đầu tƣ:
Đầu tư xây dựng khu nhà chung cư cao Đầu tư xây dựng khu nhà chung cư cao
tầng cho dân cư với quy mô 15 tầng bao tầng cho dân cư với quy mô 15 tầng bao
gồm khu nhà ở cao tầng, tầng hầm và khu gồm khu nhà ở cao tầng, tầng hầm và khu
hạ tầng kỹ thuật, trong đó:
hạ tầng kỹ thuật, trong đó:
-

Diện tích sử dụng: 5.000m2/khu nhà
Diện tích đầu tư hạ tầng:

-

Diện tích sử dụng: 5.000m2/khu nhà
Diện tích đầu tư hạ tầng:

Tổng mức đầu tƣ:
- Khu N01 – NG: 390 tỷ đồng

Tổng mức đầu tƣ:
- Khu N02 – NG: 287 tỷ đồng

Tiến độ dự án:
Đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật

Tiến độ dự án:
Đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật

Dự án BT1-BT3

Dự án BT4-BT6

Quy mô đầu tƣ:
Đầu tư xây dựng khu biệt thự Ngoại giao
Đoàn bao gồm 41 căn biệt thự và khu hạ
tầng kỹ thuật, trong đó:
- Diện tích sử dụng: 19.393 m2

Quy mô đầu tƣ
Đầu tư xây dựng khu biệt thự Ngoại Giao
Đoàn bao gồm 56 căn biệt thự và khu hạ
tầng kỹ thuật, trong đó
- Diện tích sử dụng: 36.328 m2

-

Diện tích hạ tầng kỹ thuật:

Tổng mức đầu tƣ: 1.019 tỷ đồng

- Diện tích hạ tầng kỹ thuật:
Tổng mức đầu tƣ: 1.910 tỷ đồng

Tiến độ dự án:
Tiến độ dự án:
Tổng công ty đã triển khai xây dựng khu Tổng công ty đã triển khai xây dựng khu
hạ tầng kỹ thuật.
hạ tầng kỹ thuật.
Khu nhà ở công vụ - Đoàn Ngoại giao
Quy mô đầu tƣ:
Đầu tư xây dựng tòa tháp đôi chung cư 23 tầng gồm 240 căn hộ và 16 căn biệt thự.
Trong đó, số căn hộ bàn giao lại cho Nhà nước 80 căn hộ chung cư và 6 căn biệt thự
Tổng mức đầu tƣ: 708,6 tỷ đồng
Tiến độ dự án:Tổng công ty đã triển khai xây dựng khu hạ tầng kỹ thuật của dự án
Bảng 25: Kế hoạch góp vốn/ thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết
Đơn vị: tỷ đồng
TT
Nhu cầu đầu tƣ
1
Góp vốn vào công ty con,
công ty liên doanh, liên kết
2
Thoái vốn tại công ty con,
công ty liên doanh, liên kết

2014
-

2015
94,2

206

351

2016

2017
-

-

-

-

Nguồn: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
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2.3.2. Kế hoạch sản xuất kinh
Bảng 26: Kế hoạch kinh doanh 5 năm sau cổ phần hóa
Đơn vị: Tỷ đồng
2014
2015
2016
2017
2018
1. Kế hoạch đầu tƣ
1.341
1.903
2.334
1.910
1.346
1. Vốn điều lệ
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
2. Tổng số lao động (người)
374
385
392
431
447
3. Tổng quỹ lương
29,587 31,836 33,869 39,049 42,912
4. Thu nhập bình quân (triệu
6,60
6,90
7,20
7,55
8,00
đồng/người/tháng)
5. Tổng doanh thu
1.872
3.040
3.476
3.956
5.884
6. Tổng chi phí
1.620
2.750
3.162
3.630
5.522
7. Lợi nhuận trước thuế
166
205
228
242
277
8. Lợi nhuận sau thuế
136
167
190
202
231
9. Phân bổ các quỹ
20
25
28
30
35
10. Tỷ lệ chi trả
6%
7%
8%
9%
10%
11. Cổ tức chi trả
114
133
152
171
196
12. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ
7,18%
8,78% 9,99%
10,62 12,16%
sở hữu
%
13. Thu nhập trên 01 cổ phần
718
878
999
1.062
1.216
(EPS) (đồng/cổ phần)
Lƣu ý: Cơ sở để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm sau cổ phần hóa là
các dự án đã được Tổng công ty phê duyệt và trên thực tế đã được triển khai thực hiện
nhằm đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa của
Tổng công ty.
2.3.3. Các giải pháp thực hiện
a. Giải pháp chung đối với lĩnh vực xây dựng
Lĩnh vực thi công xây lắp các công trình dân dụng vẫn là hoạt động sản xuất kinh
doanh đóng vai trò chủ chốt của Tổng công ty Hancorp sau cổ phần hóa. Để duy trì
được lợi thế của Tổng công ty khi tham gia đấu thầu các dự án thi công xây lắp c ng
như tốc độ tăng trưởng doanh thu trong những năm tiếp theo, HANCORP cần đẩy
mạnh các giải pháp sau:
- Nâng cao năng lực cạnh tranh khi tham gia đấu thầu các dự án công trình dân
dụng trên cơ sở tăng cường phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng nghề cho
cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật ngành xây dựng, nâng cấp máy móc thiết bị phục
vụ thi công;
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- Với chức năng là Công ty mẹ, Tổng công ty chủ động hơn trong việc tìm kiếm
và tham gia đấu thầu các dự án thi công xây lắp, đặc biệt chú trọng đến các dự án lớn
của Nhà nước và lựa chọn nhà thầu phụ là các công ty, đơn vị thành viên phù hợp;
-

Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ Tổng công ty, năng lực giám sát công

trình và quản lý tốt việc quyết toán chi phí phát sinh cho từng dự án của các đơn vị
thầu phụ;
- Thực hiện và duy trì đầy đủ công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9000 và đảm bảo tiến độ thi công phù hợp với từng công trình dựa trên hợp đồng ký
kết. Tổng công ty nâng cao chất lượng thi công, hạn chế tối đa sự cố, nâng cao việc
quản lý tổ chức công trường, biện pháp thi công;
- Chú trọng vào khả năng nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học – công
nghệ để nâng cao chất lượng, giảm chi phí xây dựng, hạ giá thành dẫn đến nâng cao
hiệu quả kinh tế. Thực hiện việc triển khai các kết quả nghiên cứu khoa học có chất
lượng vào thực tiến của sản xuất tại các công ty, đơn vị thành viên, đồng thời phát
triển công tác tư vấn thiết kế nhằm mang lại dịch vụ đồng bộ cho khách hàng;
- Tập trung quản lý chặt chẽ việc thanh quyết toán khối lượng hoàn thành các
công trình xây lắp, quản lý công nợ, và đẩy nhanh công tác thu hồi vốn theo quy định
hợp đồng xây dựng đã ký kết;
- Xây dựng phương án đầu tư mua sắm thiết bị thi công phù hợp với phương án
sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo nhằm đảm bảo tính cạnh tranh về năng
lực thi công với các công ty xây dựng khác và nhu cầu sử dụng máy móc của các công
trình.
b. Giải pháp chung đối với lĩnh vực đầu tƣ, kinh doanh bất động sản
- Tập trung rà soát lại các dự án đầu tư bất động sản đang thực hiện để đưa ra
phương án đầu tư, kinh doanh cụ thể, khả thi và phù hợp với tình hình kinh tế chung
và thị trường bất động sản trong nước để đạt được mục tiêu lợi nhuận đã đề ra;
- Tăng cường công tác nghiên cứu, phân tích diễn biến của thị trường bất động
sản để đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh cho các dự án một cách hợp lý nhằm nâng
cao hiệu quả sử dụng vốn. Đặc biệt đối với Dự án Khu Ngoại Giao Đoàn, Tổng công
ty sẽ xây dựng lộ trình thích hợp cho các công trình nhà ở đã quy hoạch trong những
năm tiếp theo dựa trên nhu cầu vốn và nhu cầu nhà ở của thị trường;
- Chủ động tìm kiếm nguồn vốn đầu tư và thị trường đầu ra cho các dự án bất
động sản, đặc biệt là Dự án Khu Ngoại Giao Đoàn đang thực hiện từ những năm
trước;
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- Đẩy nhanh công tác hoàn thiện nghiệm thu các công trình Tổng công ty đã đầu
tư, kinh doanh, đồng thời hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý cho các dự án đang và sẽ
triển khai, tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục đầu tư, xây dựng phương án thu xếp vốn
cho các dự án ưu tiên;
-

Tổng công ty chủ động cơ cấu lại nguồn vốn, củng cố lại tình hình tài chính và

tăng cường, mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng thu
xếp vốn cho các dự án;
- Đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật đang thi công của dự án Khu Ngoại Giao
Đoàn và Khu dân cư Phước An – Long Thọ, Tổng công ty lập kế hoạch thi công và
đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong ba năm tới;
- Đối với mảng kinh doanh cho thuê văn phòng và cung cấp dịch vụ mang lại
hiệu quả tốt, Tổng công ty lên phương án mở rộng kinh doanh hoạt động này dựa trên
diện tích của các dự án đầu tư bất động sản sẵn có.
c. Giải pháp tài chính
- Quản lý việc thực hiện xây dựng, theo dõi kế hoạch tài chính, quản lý chi phí –
giá thành gắn liền với tiến độ thi công, nghiệm thu thanh quyết toán, phù hợp với từng
hợp đồng trên cơ sở quy trình quản lý chung của Tổng công ty, đảm bảo việc cân đối
dòng tiền với từng hợp đồng và tổng thể đối với các hoạt động kinh doanh.
- Chú trọng quản lý công tác thanh quyết toán khối lượng hoàn thành, tích cực
thực hiện việc thu hồi công nợ, thực hiện quyết liệt kế hoạch thu chi tài chính từng
tháng, quý, năm nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng và hoàn thiện quy chế tài chính của Tổng công ty, gắn trách nhiệm
công tác thu hồi vốn, quản lý công nợ, quản lý chi phí dở dang đối với từng cá nhân
theo từng hợp đồng thực hiện.
- Tăng cường mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo khả
năng thu xếp huy động vốn cho sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện nghiêm túc và quản lý chặt chẽ các giải pháp thực hành tiết kiệm đối
với toàn công ty nhằm giảm chi phí, giá thành, nâng cao hiệu quả lao động kèm theo
các chính sách đãi ngộ lao động hợp lý.
d. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực
Nhận thức được tầm quan trong cốt lõi của việc phát triển nguồn nhân lực chất
lượng cao, Tổng công ty đã và đang hoàn thiện việc xây dựng chiến lược nguồn nhân
lực dài hạn bao gồm nội dung sau:
- Chính sách tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ công nhân viên có trình độ
chuyên môn cao, qua đào tạo đảm bảo hội tụ những yêu cầu về trình độ học vấn, năng
lực công tác, phẩm chất đạo đức, khả năng làm việc theo nhóm, làm việc theo quy
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trình công việc phù hợp với các chức danh cần tuyển, ưu tiên tuyển dụng chuyên gia
có trình độ cao trong các lĩnh vực xây dựng.
- Chính sách đào tạo: Tổng công ty có chính sách đào tạo cán bộ công nhân
viên hàng năm nhằm đáp ứng với tốc độ phát triển của nền kinh tế và của Tổng công
ty. Đặc biệt, chú trọng đào tạo cán bộ nhân viên có trình độ cao về kỹ năng quản lý,
vận hành thiết bị, đào tạo nhân viên theo từng cấp độ phù hợp với lộ trình phát triển
của nhân viên.
- Chính sách đãi ngộ: Đảm bảo chính sách đãi ngộ cho cán bộ công nhân viên
công khai, công bằng, chính sách lương, thưởng gắn liền với hiệu quả công việc nhằm
tạo động lực để cán bộ công nhân viên sáng tạo trong công việc, gắn bó lâu dài với
công ty, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tạo tinh thần thi đua học hỏi, không bình
quân chủ nghĩa, đa dạng hóa hình thức đãi ngộ và mở rộng đối tượng đãi ngộ liên
quan đến các nhân viên có chuyên môn giỏi, trình độ cao.
e. Giải pháp marketing quảng bá thƣơng hiệu
- Tổng công ty cam kết duy trì và quảng bá uy tín thương hiệu HANCORP trên
cơ sở các công trình đã thi công, chú trọng nhiều đến việc đảm bảo tiến độ thi công
công trình nhằm tạo mối quan hệ tốt với đối tác, chủ đầu tư;
- Tăng cường hoạt động tìm kiếm các cơ hội tham gia đấu thầu dự án thi công
xây lắp các công trình dân dụng, đặc biệt là các dự án trọng điểm của Nhà nước;
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PHẦN IX. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Phƣơng án chào bán cổ phần
Đề nghị Chính Phủ và Bộ Xây dựng phê duyệt cơ cấu chào bán cổ phần cho
CBCNV và chào bán đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) là 49.641.600 cổ phần
tương đương 26,13% vốn điều lệ.
Sau khi phương án cổ phần hoá Tổng công ty Xây dựng Hà Nội được phê duyệt,
Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Hà Nội kiến nghị Thủ tướng Chính
phủ cho phép Tổng công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục bán đấu giá cổ phần theo
Điều 41 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ.
2. Về cơ chế chính sách sau cổ phần hóa
Theo ý kiến lưu ý của Kiểm toán Nhà nước khi kiểm toán kết quả xác định giá trị
doanh nghiệp của HANCORP, Bộ Xây dựng đã tính bổ sung tăng vốn nhà nước là
27.710.120.331 đồng là khoản mà HANCORP đã nộp tiền sử dụng đất và tạm chi chi
phí xây dựng hạ tầng cho 61.698 m2 đất tại dự án khu dân cư Đồng Nai- Nhơn Trạch
bị UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi (Tổng công ty HANCORP đã được cấp Giấy chứng
nhận quyển sử dụng đất). Do đó, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo
UBND tỉnh Đồng Nai giải quyết đền bù cho Tổng công ty HANCORP phần đất bị thu
hồi trên. Trong trường hợp UBND tỉnh Đồng Nai không thực hiện đền bù, kiến nghị
Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Xây dựng điều chỉnh giảm số tiền trên vào giá trị
phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại thời điểm chính thức bàn giao sang Công ty
cổ phần.
Sau khi bán cổ phần lần đầu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, đề nghị Thủ tướng
giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định các bước công việc tiếp theo đúng với pháp
luật về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.
Phương án cổ phần hóa này đã được thông qua tại Đại hội đại biểu công nhân viên
chức bất thường Tổng công ty Xây dựng Hà Nội ngày 13/11/2013.
Trân trọng!
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Q.Tổng Giám đốc

Bùi Xuân Dũng
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2. Hồ sơ pháp lý liên quan đến việc cổ phần hóa
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